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 נאמ א רעֶטומ רהיִא אייַּב נוא טְנְרעֶלעֶנ ׁשֶרדֵמַה-תיֵּב ןיִא טאָה רֶע
 , ןסעֶגעֶג

 -עֶכאוָו ַא סיִּפֶע יֹוזַא רעֶדָא ,הַּכּונַח ַא ,ׁשֶדֹוח שאר ַא גאָט םעֶד ןיִא טאָה

 ,טְכּוזְרעֶפ ׁשייֵלְפ ןופ םעט ַא לאָמ ַא ְךיֹוא רֶע טאָה ,ןעפארטענ בֹוט-םֹוי רעֶניִר

 גאָט םעֶד איוִו רהעמ טעֶמָּכ רע טאָה ,ְךאוָוטיִט ןעֶטְכאָרְּפ ַא ןיִא יֹוזַא רונ

 . ןעֶסעֶגעֶגְפיֹוא טְׁשיִנ ןייַלַא
 רעְז  עַבְטִּב ,הָנְמְלַא עֶכייַר ַא ,עֶלעֶרְניירְּב ץעוֶועֶג זיִא רעֶטטומ רהיִא

 או טאָה ,גראק זיא איִז זַא ,טְסּואועֶג ןעֶּבאָה עֶלְלַא ׁשְטאָה נּוא ,עֶנְראָק ַא
 טייל זַא טְלאוָועֶג טאָה נּוא ,סע ןעֶסייוֵו עֶלֹלַא זַא טסואוועג טְׁשיִנ רעֶּבָא ןיילא
 נעָג ְךיֹוא יֹוזַא םֵׁשַה ְךורְּב ןיֹוׁש טאָה איז -- ןעסִיוִו טְׁשיִנ רעֶסעֶּב סֶע ןעֶללאָז

 ;רהיִא ןעֶנעוֶו ןעֶדעֶר ּוצ איוִו ןּוהְט ּוצ טְׁשיִנ רהעְמ ןעֶּבאָה סאוָו ,רעֶלייֵמ עֶזאַּב

 ְךאַז הָוְצִמ ַא ןופ רעֶדָא ,הָקָהְצִא ןופ ןעֶגאָזּבָא טְשיִנ ְךיִז איִז טְנעֶלְפ רעֶּביִראַר
 ןעֶטאַלְנַא טיִמ ןעֶהעֶרדְסיֹורַא טְנאַקעֶג טְׁשיִנ ְךיִז טאָה איִז ןנעוֶו נוא ,יֹוזא טאַלְנ
 .טְסאָקעֶג םעֶקִייַּפאק עֶנמּוְמ עבילטע ךיֹוא ׁשֵפְנ תַמנֲע ץוח ,רהיִא טאָה ץֹורְּת

 ןעֶמ ,ןעֶטְסאָרט ְךיִז איִז טְנעֶלְפ ,"ןייַז טְׁשיִנ רַחֵא רֶבֶד ןייק ןנאק ןעֶמ,
 עֶניִדְניִז ראַפ איוִו , ןייַז ּוצ אֵצֹוי ןעֶניִדעֶּבעֶל םעֶד טטאָג ראַפ יֹוזַא טיִנ ףְראַד
 רֶלעֶג עֶלעֶסיִּב סאָד רונ נּוא הֶנְמלַא עדנעלע.א ןיִּב ךיא וא ,םייוַו רע; ;ןעֶׁשְנעֶמ
 ;רְלעֶנ טיִמ םעֶקְׁשאַז ּבאָה ְךיִא זא ,ְךאָד ןעֶנייֵמ טייל רעֶּבֶא ,הָסָנְרּפ ןייֵמ זיִא
 ף טְׁשיִנ ןנאק ךיא ׁשְטאָח ְךיא ּכיִג ,ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ הרֵבֲע ןייק; ּוצ אייֵ

 תיֵּב ם'ניִא ,הֶניִׁשּי רעֶד ףיֹוא ןראוָועֶג חיִנְׁשַמ זיִא בֹורקא רעֶרהיִא זַא
 ןעֶמּונעֶנּוצ ,ּבעילּוצ םהיִא ,איִז טאָה ,טְנעוֶואַדעֶג טאָה איז ןעֶכְלעוֶו ןיִא ׁשְרְדִמַה

 רע טעוֶו סאוָו;-ןעֶסע וצ רהיִא ייַּב ְךאוָו ןיִא גאָט ןייֵא ףיֹוא רּוחָּב:םעֶרָא ַא

 טְּכייַלְּב סֶע לעיִפיִו , טְגאָזעֶג סֶנייֵטְׁשִט ,טְרעֶלְקעֶג איִז טאַמ ,ןעֶסֶעְפיֹוא ריִמ אייַּב
 ײ* }1

 טעװ :



 2 יט

 טרעוֶו סֶע זַא ,טְקְרעֶמעֶּב איִז .טאָה ְךיִנ ץְנאַנ רּונ --"!ןייַז גּונעֶג םהיִא ראַפ טעֶז
 -ןעֶּביִא איִז טאָה ,ריִמ זיִא העוָוו .רעֶנעֶצ עֶנייַז רעֶטְנא טיֹורְּב סאָד םֶלָעַנ םעֶּפִע
 טיִנ איוִו , םעֶּפע ְּךאָד טְסע רֶע ,סיֹורַא זיא רעֶסְסעֶ;גאָט רהיִא ןנעוֶו ,טְדעֶרעֶנ
 ןרעֶיֹוּכ ַא איו ןעֶססע ללאָז רעֶנְרעֶל להאְו א ,לעֶסיִּבַא ןהעֶזעֶג ּוטְסאָה !ךיִז ןיִא

 ! ןרעוו םִע ללאָז טְכאַדעֶג טיִנ ,ןעֶסעֶפיֹוא ּפאק םעֶד רימ ןנאָק רְנעֶלעֶזַא

 רהיִא ,ןעטעֶּבעֶג איִז טאָה ,חֵיִנְׁשַמ ןטימ ׁשיִנעֶנעֶנעֶּב רעֶטְסְרֶע רעֶד ייַּב

 ןעֶדְנַא ןייֵא ייַּב גאָט ַא ןעֶּבעֶג םעֶד גוא רּוחְּב הָביִׁשְי רעֶדְנַא ןייֵא ןעֶקִיַש
 .ץעֶנְרֶע

 .טְגאָרְפעֶג ַחיִנְׁשִמ רעֶד טאָה !טְׁשיִנ רעֶד ְּךייַא טְללאַפעֶג סאוָו --
 ןעֶמאַלְנַא איִז טאָח ,רעֶטְנּוזעֶג ַא טיִנ זיִא רֶע זַא ,ריִמ טְכאַד סעֶּפִע -

 איִד ללאָז ,ְּךאָד טְסייֵוֵו רהיִא ,דְניִק גיִרְטיִצ ַא זיִא עֶלעֶריִמ ןייֵמ ,ןעֶנּופעֶג ץּורָּת
 םהיִא ןופ טייֵקְנאַרק ַא הָליִלָח ְּךיִ ללאז איִז ,אָרֹומ ּבאָה ְּךיִא .,ןייַז טְׁשיִנ הָעֶש
 . ןעֶמהעֶננָא טְׁשיִנ

 ףיֹוא דְנּועֶנ ןייַז ,ןעֶּפּורעֶגְנָא ַחיִנְׁשִמ רעֶד ְּךיִז טאָה 3 רעֶקְנאַרְקַא ראָנ -
 וטאועג רעטעק אי =

 טְרעֶלְקרעֶד עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ! רעֶטְנּוזעֶג ַא איוִו טְׁשיִנ רעֶּבָא טְסֶע רֶע -
 ןעֶטייז עֶרייֵּב טיִמ ןעֶססֶע ללאָז ׁשְנעֶמ ַא ,ןעֶּבעֶל רעֶייַא ןיא ןהעֶועֶג רהיִא טאָה
 ךיִא ! ןרעֶו סֶע ללאָז ןעֶמּוקעֶגּוצ טְׁשיִנ ,ןייַז רעֶלהעֶפ אִזַא זּומ םאָד 1 רעֶנאַצ

 טנאק, לאָז ןעמ םאוָו ,דְגיֵק לעֶרעֶיא ,דניֵק לליטְׁש ַא רימ טְקיִׁש ,ְךייַא טעֶּכ
 ָו ןעֶצְטיִז שיט םייַּב םהיִא טיִמ

 ,ןטעֶגעֶג לעֶגְנּוי רעֶדְנא ןא רחיִא אייּב ןיֹוׁש טאָה ְךאווְטיִמ גאָמטְכַא רעֶּביִא
 זיִא רֶע תַעְּב ןעֶסֶע ּוצ :טאַהעֶג קְנעֶרְק עֶּבלעֶז איד ְּךיֹוא טאָה רעֶרעֶדְנַא רעֶד רונ
 םעֶד ,ןעֶטיִּנעֶגְפיֹוא ןעֶטיִרד ַא ףױא ןרעֶדְנַא םעֶד טאָה איִז . ןזעוֶועֶג גיִרעֶגְנּוה
 טאָה םְּךאוְּטיִמ ןמֶז ןעֶצְנאַנ ַא , רעֶטייוַו יֹוזַא נּוא ,ןעֶטְרעיִפ ַא ףיֹוא-ןעֶטיִרְר
 .ןעֶסעֶנעֶנּבָא טְׁשיִנ ְךאָנ רעֶעיִק

 רהיִא ןייַז אֵנְקְמ איז טְגעֶלְּפ ,דניֵק לעֶרֶע ןעֶרייֵז אֹזַא טְסע ךייֵא ייַּב -
 ןעֶמ ,ןעֶסעע רּחָּב הָכיִׁשְי רהיִא טיִנ עֶנעֶי איו ןהעז טְגעֶלְפ איז זַא ,הָנֵכְׁש
 ןייק ּבאָה ְךיִא ; רעֶנְרעֶל-לְהאו ַא זיִא רֶע זַא ,ְּךאָנ ןעֶסעֶןייַז ְךאָנ טהעְז
 סאו ,עֶנעֶסְּבאוַועֶג-רעֶּביִא ,עֶמיֹוהְג איֵד רונ ריִמ ןעֶמ טְקְִׁש םעֶפֶע :ייֵז וצ לזמ
 -ניִז טְׁשיִנ . ..!טְׁשיִג טְראו ַא יַאְדַו ַא אָרָמְנ רעֶד ןיִא נּוא ןעֶסְסֶע רונ ןעֶסייוַ
 הָוְצִמ ַא ְךיִא ּבאָה ּוצ טְׁשיִנ ראָנ םייַו ְּךיִא ;דעֶר איִד טיִמ ְּךיִא ללאָז ןעֶניִר

 ץְלַא צ ףְראַד ןעֶמ ! ריִמ ייַּכ טְסֶע רָע סאו טֶרֹוְּב ןייֵמ ראַפ
 ! עי
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 יעְד ןיִא זיִא ְךיִנ ץְנאַנ !טאַהעֶנ לֶוַמ ןייק ייֵז ּוצ יִקאַט טאָה איִז נּוא

 ראַּפ סאָו עא ,זיִא עֶלעְֶנייְַּב הֶרֹוחְמ ַא ראַּפ סאוָו ןראועֶג טְנאַקעֶּב הֶביִׁשְי
 טְלאוָועֶג - רעפסעּב ןעֶּבאָה , רעֶדניק עלליטְׁש . רהיִא ייַּב טאָה ןעֶמ גאָט ַא
 חַעָׁש ַא רהיא ייַּב נידְנעֶטְראוַו ןרעוֶו ׁשיּובְמ ןהעָג טְׁשיִנ גּוא ,גאָט םעֶד ןרעֶגְנּוה

 ןהעֶנ ןעֶסייֵה גּוא ,ןעֶטייֵרְג וצ ׁשיִט םוצ ְךיִז טְנאַמְרעֶד איִז זיִּב , ייוֵוְצ רעֶדְא
 ןעֶסע ןעֶנְנאַנעֶג זיִא סאוָו רעֶנייֵא ןעֶנּופעֶג אָי ןיֹוׁש ְךיִז טאָה ; ןעֶסֶע םּוצ ְךיִז ןעֶׁשאוַו

 ןעֶּבאָה סאוָו ,םיִרּוחְּב"עֶקְסְטאַוְח, עיעֶי ןּופ ןעֶזעוֶועֶג רֶע זיִא , ְךאָוְטיִמ רהיִא
 ףיֹוא ,םיִרֵבֲח עֶטְמאָׁשְרעֶפ עֶרעַיַז ראַפ טְדִיֹורְּב רהיִא ןָא ןייַז םֵקֹונ טְלאוָועֶג .ְךיִז
 , ןרעוֶו וצ רּוטָּפ אייֵז ןופ יּבַא ןעֶנוּפעֶג ןֹורָסִח ַא גיִדְנאָטְׁש טאָה איִז עֶבְלעוֶו

 רעֶר ןּופ ןעֶרְלעֶה איִד ! טְרהיִּפעֶג הָמָהְלִמ ַא םיִדָדְצ עֶרייַּב ןעֶּבאָה יֹוַא
 ְךיִז טאָה עֶלעֶדְנירְּב נוא :ןעֶזיועֶגְמיֹורַא ןעֶסעע ןיִא הָרּובְנ רֶעייז ןעֶּבאָה הֶביִׁשְ
 איִז נוא .ןעֶכאַמ ּוצ רעֶרעֶטיִּב ְךאָנ ייֵז םיֹורְּב רעֶטיִּב רעֶייֵז יֹוזַא איוִו ,טְניִלקעֶג
 טְשיִנ זיִא גאַטיִמ סאָד סאו ,ןייַז וצ אֵצֹי ןעֶנּופעֶג םיִצּוריִּת ניִדְנאַטְׁש טאָה

 וצ ְךיִז סאָו טיִמ ןייַז טְׁשיִנ טראווק ערֶׁשָּכ ןייק טְנעֶלְפ לאָמ ַא .ןעֶקְטאָרעֶנ
 -םיֹוא טיֹורְּב עֶטייֵרְנעֶגְנָא סאָד ,טוניִמ רעֶד ןיִא דאָרְנ ,טְנעֶלְפ לאָמ ַא ,ןעֶׁשאוו
 ןעֶקְיועֶגְנייֵא טראד ,ןענְנאַגעְֶנעֶוַא עקמאי ןיא זיא לעדִייֵמ טְסְניִד סאָד : העָנ
 ללא, ,ןעִֶׁש וצ טיֹורְּב לעֶּבאָל ׁשיִרְפ ַא ְּךאָנ ןעֶמעוֶו טְׁשיִנ טאָה איז ; ןעֶראועֶג
 ְךֹוא ְּךיִז טְנעֶלְפ טֵּפָא רהעְז "!אָד ְךאָנ זיִא סאוָו לעֶקִיַטְׁש סאָד ןייַז טוג ןיֹוׁש

 רּוחָּב הָביִׁשֹי ןעֶניִרעֶגְנּוה םעֶד טְגעֶלְפ איִז גוא ,ןעֶבאַמ הָלֵאַׁשַא טש'רמֹולְּכ

 זיִא סאוָו גאָטטיִמ םעֶד ףיֹוא יֹוזַא טְׁשיִנ ,ׁשָּפְנ תַמְנַע רהיִא ןלהאָצְרעֶרְסיֹוא

 ןעֶּבעֶג וצ סאוָו טְׁשיִנ םהיִא טאָה איִז סאוָו םעֶד ףיֹוא איוִו ,ןראוָועֶג הָּפִרְּט

 ללאָז איִז :טְסְניִד רעֶד ןעֶנאָנָא איִז טְנעֶלְפ לאָמ םִרעֶדְנַא ןייֵא .ןיירא ליֹומ ןיא
 טְסיְִׁשרעֶפ ץְלַא טְנעֶלְפ איִז ,םעֶד ְךאָנ נּוא , ןעֶסֶע רוחְּבּםעֶרָא םעֶד ןעֶּנעֶנ
 .ןעֶהעֶג געֶוַא ראָג ְךיִז איִז טְגעֶלְפ

 איֵד טְנעֶלְפ ! עֶּבעֶל עֶטֹתִּבַה לעּב ,ןעֶּבעֶג ּוצ םחיִא ְךיִא ּבאָה סאוָו --
 . ןעֶנאָרְפ טְסְניִר

 { זיִא סע סאוָו ,םהיִא ּביִנ --
 1 טְכיִרעֶג טייוַוצ ַא תא -

 עא ריִהְט איִד ןהְט ּפאֵלְקַא ,ןרעֶטְטְנָא איז טְנעֶלְפ ! םאָו יִּכַא --
 . ןרעֶנְנעֶוַא

 סאָד + עְמוקעֶּב ןעֶמאָנ עטכירעג ייַװצ איר ןעֶּבאָה ׁשֶרְרַמַה תיַּב ןיִא
 , "סאוָו יִּבַא;--עֶטייֵוְצ סאָד נוא "זיא םע סאוָו/ ןעֶסייֵהעֶג טאָה עֶטסְרֶע

 גׁש



 רעֶד ףיֹוא ןעֶללאַפעֶג קְראַטְׁש זיִא יַּדאָוְטיִמ סעֶלעֶרְניַרְּב ןופ טְרוק רעֶד עא
 חָבֵהֲאְּב לֵּבִקְמ רעֶרָא , ןעֶלהאָצּוצ טְטמעֶנ םהיִא ּוצ טאָה ןעֶמ :עֶזְיִּב הָביׁשְ
 . ןעֶנעֶכעֶרוצִּבָא ְךיִז הָרּורַא רעֶד טיִמ יִּבַא ,תֹונֹוְזִּב גוא רעֶגְנּוה ןייז

 טקיִׁשעגוצ רהיִא גוא ,ןהעֶזעֶנּוצ ְךיֹוא רַעַצ רהיֵא טטאָנ טאָה ְךילְדִנָע
 -אֵנְק ַא ראָג , דָניִק ליִטְׁש ַא, : ןעֶׁשְנּואוועֶג ְךיִז טאָה איִז איוִו טְקְנּוּפ ,לעֶגְנּיי אֵזַא

 ןייַללַא רהיִא זַא ,"רעֶניִרעֶמאָׁש אֵזַא ,רעֶלעֶרע אזא ,ראַפְרעֶר רעֶּבֶא ,רעֶססֶע רעֶּפ
 . ןעֶססֶע ּוצ לעֶסיִּבַא ְּךאָנ ןעֶמעֶּב ּוצ םֹהיִא סיֹוא טֶּפֶא ןיֹוׁש טְמּוק

 ,ןועֶועֶג 'עלעֶׁשְרעֶחג זיִא לעֶגְנּי סאָד
 טאָה , עֶקְסאַל ַא םעֶלעֶרְניַרְּב טאַהעֶג גיִהְטאָנ טאָה רעֶבְלעוֶו ,ַחִנְׁשִמ רעֶד

 -רעֶד .ּךאָוְטיִמ ןעֶניִרעֶגְנּוה סעֶלעֶרְנייַרְב ןעֶמהעֶנּוצ ּוצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ייַּב טלֶעֹפעֶג
 .םיֹוא ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה איוִו םעֶד ְךאָנ -- ןייללַא חָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ראַפ

 זעוֶועֶג הֶצֵפְמ םיִא-טייִקְלִטְׁש גוא הָדְמְתַה ,ּפאָק ןעֶטּג ןייַז טיִמ טְנעֶכייֵצעֶג
 םעֶד ראַפ טְגעֶכעֶרעֶג ְךיִז טאָה רעֶכְעֶו ,גאָטסְךעֶנְנאָד םְִצִק םעֶד ְךּורָּב טיִמ
 . לעֶטְראָטְׁש ןעֶגְנאַנ ןיִא גאָט ןעֶטְסעֶּב

 ְךאָוְמיִמ סעֶלעֶדְנייַרְּב טיִמ ןעֶראוָועֶג רעֶנעֶדעיִרְפּוצ עֶלעֶׁשְרעֶה זיִא רעֶטעֶּפְׁש
 , ןייַר יֹזַא ןעֶלעֶדְנייַרְּב ייַּב אָד זיִא סיִּפע ! גאָטְסְרעֶננאָד סְּךּורְּב טיִמ םֶלַא
 ,ןעֶצְטיִז ּוצ אָד ןעֶניִנְנְרעֶפ ַא טוׁשָּפ םהיִא זיִא סֶע זַא ,ְךייַר גוא יִטְכיִל יֹוזַא

 גְנאָטְׁש זיִא ןְּורְּב ייַּב טְראָד דְנעֶרהעֶֶו ,ןעֶסע ּוצ טְשיִנ ׁשְטאָח ,יֹזַא טאַלְ
 ּבייוַו סּךּורָּב ,גיִדְנעֶמֶע דעיִמ טְרעוֶו רֶע גוא ,לעֶמּומעֶג גּוא ייֵרְׁשעֶג , ניִצְמּומָׁש
 טְגעֶל איִז ,ןעֶמּוקוצ ּוצ אָנֹד םּוצ רעוֶוְׁש זיִא םהיִא ,רעֶלעֶט ןיִא ּוצ ץֶלַא טְסיִנ

 ןייק ןיֹׁש טאָה רע ,טְציִוְׁש רֶע .קיִטְׁשַא ְךאָנ נוא ׁשיילּפ קיִטְׁש ַא ְךאָנ ּוצ
 םעֶהְטָא םעֶד ןעֶהּורְּבָא ׁשְטאָח  ,ןעלְלעֶטְשְּבא ְּךיִו ליוו , ןעֶסֶע ּוצ רהֵעָמ ַחֹּ
 הָטִֶׁנְַש ןֵמִז לָּכ ילֹוק ןעֶׁשיִבְצק ןייַז טיט ייֵרְׁשעֶנ א שיִנ ְךּורְּב רונ ,ןעֶפאַחּוצֶּא
 ךיוא ןעֶנְרעֶל ןעֶנעֶק ּוטְסעוֶו ,דְניק ַא איוִו ןעֶססֶע טְסעוֶו אּוד זַא ֹ!ּבייַר- ְךֶבְרִקְּ
 ּוצ רעֶסיֹורְג ַא איוִו ןעֶּבאָה ַחֹּכ ּוטְטַעֶמ ,רעֶסיֹורְג ַא איוִו םֶסֶע ,דָניִקַא איוִו
 *..ו סיֹורַא דְנּוזעֶג סאָר גּונעֶג טְמהעֶנ איִז :ּפייֵֵו ְךיִא . הֶרֹוּת רעֶד

 רעֶנייַפ רע טְרעוֶו ןעֶלעֶדְנייַרְּב ייַּב זַא ,טְכאַדעֶג טאָה ןעֶלעֶׁשְרעֶה עא
 עֶקׁשיִק טיִמ ,שייֵלְפ טיִמ טְּפאַטְׁשעֶגְנָא ,טְּבאְרְגְרעֶפ--רעֶּבָא ןּךורְּב ייַּב ;רעֶלעֶדע גוא

 נוא , 1 תֹולָלק ,רעטראוָו עַטְסאָרְּפ גּונעֶג ןָא ְּךיִז טְראָה גּוא ,ןעֶנאָמ גּוא

 ןעטְּפאַרפוצְרעֶכיִא בע ְךִז טְמאַׁש רע סאָו ,טְראוָו ןיִמ אֵזַא ךיֹוא טֶּפָא
 | , םעֶד ץעֶנעֶ

 ונ רע טְלאוָו,:ןעֶנּפעֶג ןֹורָסָה ןייֵא רונ רּוחָּב הָניִׁשְי ןייַז ןיִא טאָה ְךּורָּ
 חכ



 ,טְלהאַצְרעֶד גיִדְנאַטְׁש רָע טאָה ,ןייַז ּוצ ףְראַד סֶע איו ןעֶמסֶע ּוצ ןעֶּכאָה ַחֹּ

 זַא ,,"אֹבִי הָלעי; ןעֶגעֶו ןיִד ַא טְדעֶר רעֶֶו !רּוחָּב רעֶלהאוַא ראָנ רֶע זיִא

 הֶרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד ןּופ סאוָו יֹוזַא רעֶדָא ,גאָרְּפ ַא לאָמ ַא םהיִא אּוהְט ְךיִא

 ליפ ,"ָךיִז טְסעֶגְרעֶפ סֶע גּוא טהעֶרְרּוצ זיִא פאק רעֶד סאוָוו , הֶׂשֲעַמ ַא םעֶּפֶע

 ׁשְעֶמַא איו ןעֶפסֶע רּונ רע, טְלאוָו .דְמעֶרְּפ טְׁשיִנ םהיִא זיִא הֶאיֵר ַא ןופ ןיד ַא
 ! ייֵלָּכ עֶניִטְראַפ ַא ןיֹוׁש רֶע זיִא

 ,דְניֵק לעֶרעַא:ןעֶנְופעֶג םהיִא ןיִא הָלֲעַמ ןייֵא רּונ טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב גּוא
 ,עְלעֶגיֹופ ַא איוִו טססֶע ,ּביֹוט ַא איוִו לליִטְׁש ,ןעֶנאָז איִז טְנעֶלְפ ,דְניִק ןעֶדייַזַא
 ֹוזַא רונ רע ללאָז יִאוְלַה ,לעיִפ ּוצ ץְלַא םהיִא זיִא םֹהיִא טיִנ ןעמ לעיִפיוו

 ,הָוְצִמַא ּבאָה ְּךיִא זַא ,סייוֵו ְּךיִא ,םהיִא ןיִנְרעֶפ ְךיִא לעיִפיוִו ןעֶסעֶּפיֹוא לעיפ
 ! ןעֶמּוקעֶּב להאוָו רונ םהיִא ללאָז

 ריִמְלַּת אֵזַא טיִמ, .ןייַללַא חֶביִׁשְי שאר רעֶד טְּביֹולעֶג ְּךיֹוא םהיִא טאָה םַע

 טְנעֶלְפ גוא יישר ףיֹוא ,אָרָמְנ רעֶד ףיֹוא ֹש ןעֶגְָפנֶא על עֶלעֶׁשְרעה
 דֵדֲחְמ זיִא אֵזַא ,ּונ ןיִא ןעֶפעֶרְט ף'יש ם"רהמ ן'ֹטיִמ א'שרהמ םעֶד טְסְּנְלעֶז
 -ייֵרְמ ַא רעֶטאָּפ ַא איוִו םהיִא טאָה רֶע נּוא ,,,,!טייַל ַא טְסְקאוַו רֶע ,לֶכֵׂש םעֶד

 ,טְנאָקעֶג טאָה רֶע רּונ סאוָו טיִמ ןזעוֶועֶג בַרְקִמ רֶע

 טְפעֶרְּט סִע ׁשְטאָה ,םיִרֵבֲח עֶנייֵז ְךיֹוא טאַהעֶג ּבעיִל םהיִא ןעֶּבאָה םִע
 הָבֵהַאְּב ןעֶּבעֶל וּוחָּב הָניִׁשְיַא ְךאָנ טיִמ ללאָז רּוחָּב הָביִׁשְי א זַא ,ןעֶטְלעֶז
 ןיא יבֵׁשָל שוי א טּפֶא ןרעֶלְקְרע ּוצ אייֵז ,אייֵז ּוצ טייֵקָפְּונ ןייַז ץוח . הָוַחַאְ
 לאַמְנייֵק ְּךיִז תֹויְנַע ןייַז ץוח ,אָרֵמְנ ןיִא סעֶנעֶזייוַו ַא ץעֶגְרֶע רעֶרָא ,א"שרחר
 -עֶג 2 ַא ְּךאָנ רע טאָה ,םירֵבַח עֶטְסאָרְּפ עֶנייֵז רעֶּביִא ןעֶסיֹורְג ּוצ טְׁשיִנ
 זיִא םאָד גוא ,ןעֶניֹוא עֶרעייֵז ןיִא עֶּבעֶנעֶג ןַח אֵזַא םהיא טאָה סאוָו ,טאַה

 ,אָרָמִנ רעֶד ייַּב לרעֶייֵטְׁש ַא ןעֶגְנּו יז ,רעֶנייֵז "הניגְנ לוקג רעֶסיִז רעד זעוועֶג
 ןייללַא ןעגְּזעֶג םהיִא ְךיִז טאָה סֶע תֵעְּב , עַגְר רעֶכילהאָרְּפ ַא ןיִא ,טְפָא רעֶדָא
 :ןֶיִרְׁש ןעֶגעֶלְפ ,יִדְנעֶראָהְסיֹוא םהיִא םיִרֵבַח עֶנייַז .סאוָו ראַפ גיִדְנעֶססיוִו טשיִנ
 !םיקלֶא תַגְּרַמ ַא ,םיִאָלְפ יֵאְלִּ

 ןעֶּביֹולְקְּורַא טְפֶא ְּךיִז ייֵז ןעֶנעֶלְפ טְכאָנ עֶגנאַל עֶגיִדרעֶטְניִו איִד ןיִא
 ֶׁשיְִוַח ,רעֶלְמעֶּב רעֶנאַביִלְק ַא ,לעֶכיִלאוָו א ןעֶגְניִו םהיִא ןעֶטעֶּב ,םהיִא םּורֵא
 טְסּבלעֶז ,ןעֶגְנועֶג ץֶלַא טאָה רֶע :עֶיְזאַטְנאַפ גוא רעֶגייֵטְׁש יֹוזַא רעֶרָא  ,ןעֶכאַ
 ,לעיֵּפְׁש םיִרֹוּפ ןופ ןֶעידאָלעֶמ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ ְּךיֹוא ,גְנאַזעֶג רהאָק רעֶדָא , תֹוחְלַ
 ,יחמְֹשּו דִוָד תַלּודְננ ןופ גוא ילּואָׁש תַכּולְמ, ןופ 'ףֵפֹוי תַרֵיָכְמ, ןּופ

 רערעי
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 + טְנְועֶלעֶגְסיֹוא ןּוגָנ רעֶדְנוזעֶּב ַא םהיא ןּופ ְּךיִז טאָה רּוחְּב הֶביִׁשֹי רעֶדעֶי
 סיִפֶע ויִא אָרְמְנ איִד גוא ,טְנְרעֶלעֶג אֶרָמְִנ איד ןעֶמ טאָה ןּוננ םעֶד שיִמ

 איד ןיא ןעֶזאָלּבעְֶנירַא הָמָׁשְנ ַא טאָה ןּוגנ רעד :ןעֶראוָועֶג רעֶכייוֵו נּוא רעֶגְעִרְ
 שֶרְרַמַה תיֵּב רעֶד ,ןעֶגינְנְרעֶפ טיִמ ,טְסּול טיִמ טְנְרֶלעֶג ְךיִז טאָה סֶע ,רעֶטְראוָו
 זיִא רעֶליֹופ רעֶד טְסְּנִלעֶז עא ,הָרֹוּת טיִמ נּוא גְנאַזעֶג טימ ןראוָועֶג ללופ זיִא

 .ןעֶראועֶג די =
 יִא ץגֵנ ןייַז רונ ,טְנְרעֶלעֶג ןנִנ ַא טיִמ יִדְנָטְׁש ְךיֹוא טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה

 ,ןיאָה טְנאָקעֶג םעֶר ןיא ןעֶמ טאָה טּפֶא .ןועֶועֶג ְניֵא ץְלַא גידְנאָטְׁש טְׁשיִ
 , טְתְעְל רע סאוָו ארָמְנ ןיא הָטיִׁש רעֶד ןופ טייֵהְנעֶדעיֶרפיִצ גוא קיִלְנ ןיי
 עֶטְנאָקעֶּבְא ,רעֶיֹורְט רעֶפיִט ַא ,טְראָהעֶנ םהיִא ןיִא ְּךיִז טאָה טפָא נּוא

 ּוצ עֶנִייַז המָׂשנ איִד ךיִז טְסייֵר סע איוִו ,ׁשיִנעֶגְנאַּב ןיִמ ַא סיִּפֲע ,ןעֶגְנוְּפּפאָה
 םע ּואװ טְראָד ,ןיִהַא ןעֶנאֶרְטְנעֶוַא ְּךיִז טייוַו ,ךיֹוה רעֶד ןיִא ץעֶנְרֶע ןעֶהיְִּפ
 רע רעֶר עֶגיִדלִכַׂש סְנעֶמעוֶו םיִאָרֹומֲא גוא םיִאָנַּה איִד טְּנעֶלעֶג לאָמ ַא ןעּבאָה

 , טציִא טְנְרעֶל
 סאוָו :טרעֶדְנָארעֶפ םיִנּוגְנ עֶנייֵז ְךיִז ןעֶּבאָה ,רעֶטְניוִו ןעֶטְצעֶל םעֶד רונ

 ןיא .ְךיִז טרָאָה סע. :רעֶדְנעֶרהיִר גוא רעֶגירֶעיֹורְט ,רעֶפיִט ץְלַא ייֵז ןרעו גאָט ַא
 ,גיִדְנעֶראַהּוצ ץְראַה סאָד טהעֶנּוצ סע ,ןעֶצְראָה ןּופ גיִטהעוֶו רעֶנעֶטְלאַהעּב ַא ייֵז
 נוא ןעֶללאַּפ םהיִא וְלאֵה ןףיֹוא ׁשְטאָח רעֶדָא ,ןעֶטְסאָרְט םהיִא ְךיִז טְליוִו סֶע

 ןעֶקאַּב עֶסאַלְּב רעֶמיִא איר ,ןעֶציֵלְּב ןעֶגיֹוא עֶנייַו .ןעֶקאַה גּוא ןעָׁשּוק םהיִא
 רעֶד ןופ רעֶטְראוָו איִד ,רעֶפיִט טְרעוֶו רעֶּבָא ןּוגָנ רעֶד ;ןעֶנעֶרְב וצ ןָא ןער ה
 איוֵו ּטְׁשיִנ טהעֶז ,ןינע ןיא ןּוהְמעֶגְנייַרַא זיִא רֶע ,לֵרעֶּפ איו ְּךיז ןעֶטיִׁש אָרָמְנ
 ןיִא ןרעֶרְט ךיִז ןעֶזייו ,ּוצ ְךיִז טְראָה נּוא טהעְטְׁש רעֶכְלעֶו ,רֶבֵח ןעֶכְנאַמ ייַּב
 סע ,רעֶטייוַו גּוא רעֶטייוַו ץלַא טְגְניִז גּוא רע  טְנְרעֶל יֹוזַא נּוא ,ןעֶניֹוא איִד

 םהיִא טְגאָלְׁש רֶבֵה ַא ויִּב , ןייַר גוא ראָלְק יֹוזַא ןעֶללעֶרְט איִד ְּךיִז ןעֶסיִנ
 י ענארפ רעד מ יי א

 ןנאק סע !העוָו ױזַא ריִד טּוהְט סאָו ?ריִד זיא סאוָו ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,נאָזע -

 "יו ןעהעֶגּוצ ןייֵטְׁש ַא ןוגנ ןייֵד ןּופ
 רעֶרעוֶוְׁש ַא ְךיִז טְסייֵר םהיִא ,םֹולָח ַא ןּופ איו ףיֹוא ְךיִז רֶע טְּפאַח ןנאַד

 ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב ןרעֶּביִא ןָא טְּבייֵה גוא אְרֶמְנ איִד טְכאַמְרעֶּפ רֶע ,םיױרַא ץֶפיִ
 םהיִא סאוָו ןעֶניִפעֶג ןלעוֶו טיִּפֲע טְלאוָו רע איוִו ְךייַלְנ ,ןעהעֶגּוצ קירוצ גּוא ןיִה
 ... טלהעָּפ

 לֶק ןייַז רעֶּביִא טְריִטּוּפְסיִר לעיִפ נּוא טְדעֶרעֶנ לעיּפ ןעֶּבאָה םיִרֵבָח איִד
 הניגנ
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 סאָה ,ןייֵלְלַא לֹוק םֶצֵע םעֶד ץוח זַא ,ןעֶועֶג הָדֹמ ןעֶּבאָה עֶללַא רונ ,הָּנִנְנ
 רע זַא נוא ,ּוצרעֶד להיִּפעָנ סיֹורְנ ְךאָנ רע טאָה ,םיִקְלֶא תַנְּרַמ ַא זיִא סאָד

 גוא םירָׂש ראַפ טְרעֶצְנאק ןעֶּבעֶנְּבָא טְנאַמעֶג ןיֹוׁש רֶע טאָה ,ןעֶטאָנןעֶגנעֶק טְלאוָו
 .ֹוּתעַשְּב לֹתיֵּבַהֹלַעַּב רעֶגְליוִו סאָד איוִו יֹוזַא תֹורָרְׂש

 נּעֶג טאָה רע ,טְכאַרְמעֶג טְׁשיִנ טְרעֶצְנאָק ןופ טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה ר
 ץְֶניִז ּוצ טאַהעֶג טְפּול ןייק לאָטְנייֵק טאָה רע; ,ןועֶועֶג עַבָט ןייַז זיִא סע לייוַו
 טְסואוועֶג טיִנ טאָה נּוא ,ליִו ץְראַה ןעֶנייֵא סאָד סאוָו רונ ,טעֶּב רעֶנעֶי סאוָו
 . םֶגְניִז רֶע סאוָו ראַּפ

 עג םהיא טאָה , ןעֶגְניִז ;ןזעוֶועֶג רקִיִע רעֶד זיִא ,הֶרּת איִד ,אֶרָמְנ איִד
 ץְלַא רעֶי טאָה ,"טְגְניִז ץְראַה םאָד רונ ,זְלאַה רעֶד טיִני ,רעֶדעֶי ןנאק ,טְכאַד
 טְלאוָו ,רֶע איו ץְראַה ללופ אזא ןעֶּבאָה רעֶרעֶדְנַא ןייֵא טְלאוָו גוא ,טְגאָזעֶג
 סיֹוא ןועוֶועֶג רעווְׁש זיִא םהיִא גוא :רֶע איו ןעֶגְניִז יֹוזַא ְךיֹוא רעֶרעֶדְנַא רעֶד
 איִד ןיִא םהיא ןעֶּביֹול נּוא ,םיֹורְג יֹוזַא םהיִא ןעֶכאַמ םיִרֵבֲה עֶנייַז איוִו ןראָהּוצ

 . יִלּכ ןייַז ראַּפ ןעֶניֹוא
 םהיִא ללאָז ,איִז זַא ,טְלאוָועֶג רהעָז םהיִא ְךיִז טאָה ןעֶגעֶוְטְסעֶד ןופ

 ןיִא ןעֶמּוק גוא ןייַז 'הָארָנ הֶנְיאְו האֹורִא ׁשְטאָה ללאז איז , ןעֶגְניִז ןראָה
 אָרֶמְנ רעֶד טיִמ ׁשֶדֹקַה ןֹורַא ןרעֶטְנּוא טֶצְמיִז רע תַעְּב ןייַרַא ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב
 גּוא ,ןהעֶז טְׁשיִנ איִז וי רעֶנייֵק ,ןהעָז טיִנ איִז ללאָז רֶע , רעֶדְנאָטְׁש ןֵפיֹוא
 םהיא ךיִז טְגְניִז סאוָו יש נוא ןעיִדאָלעֶמ עֶללַא ןראָהְסיֹוא ללאָז איז
 , םיִז יֹוזַא נּוא ּבעיל יֹוזַא ןנאַד

 לתיַּפעַנ טאָה איִז זַא ,ןעֶגְניִז ְּךיֹוא ןנעק איִז זַא ,טְסּואוועֶג טאָה רֶע
 יאַפ ְךיִז ףיֹוא ןועוֶועֶג סעּכ ןיִא זיִא רֶע רעֶּבָא ,גְנאַזעֶג ּבעיִל רהעְז טאָה גוא
 ! ןייַז טְשיִנ ןנאק סע סאוָו ְךאַז אֵזַא ְךיִז טליוִו םהיא סאוָו

 זיֹוזַא סאָד ריִד ְךיִז טְליִו סאוָו ,ןעֶנאָזןייללַא ְךיז ּוצ רֶע טְנעֶלְפ ,"הָמּוש
 1 ןעֶסיוִו ןיֹוׁש טעוֶו איז זַא , ןראָה ןיֹוׁש ְּךיִמ טעוֶו איִז זַא , ןייַזטעוֶו סאָו ,ּונ

 איז 1 ןעֶדעֶר רהיִא טיִמ ְּךיִא ןנאק סאוָו ,טיִנ ץְלַא ְּךיִא לעוֶו רהיִא טיִמ ןעֶדעֶר

 טיִמ אָז טאָה םיִקָפֵע עֶכלעוֶו ! הֶדֵחְי תַּב ַא סֹהְרִבְנ ַא ,עֶטעֶרְלִּבעֶג ַא ויִא
 ...!םיֹורג יֹזִא ְךיִז טלאָה איִז גוא ? ריִמ

 ןייַז ןיִא לאָמְנייֵא ׁשְטאָח ללאָז רֶע טְלאוָועֶג טְראְפ ְךיִז טאָה םהיִא נּוא

 טְלאוָו סֶע , טְכאַדעֶג טאָה םהיִא , ןעֶגניוסיֹוא ְךיִז היא ראַפ ןעֶנאָק ןעֶּבעֶל
 טְלאוָו רע נוא ןייַז גיִהגר ןיֹוׁש טְלאָו ץְראַה סאָד ,ןרעוֶו רעֶגְניִרג סְלאָמאַד םהיא

 קירוצ



 קה יה

 .יהעמ טְׁשיִנ לאָמְנייקי גוא ,לאָמַא איו ןעֶכאַז טְכיִלהאֶרְפ ןעֶגניִז ןעֶביֵהְנָא קירזצ
 , ןייַז גיִהְטיִמְנּוא

 םהיִא איִז זיִא והעֵמ סאָד ,טְכאַרְמעֶג םעֶד ןּופ טאָה רֶע רהעֵמ סאוָו גּוא
 טהיִצ סע זַא ,ןעֶלהיִּפ ןעֶּבייֵהעֶגְנָא טאָה רֶע נוא ,ןעֶניֹוא איִד ראַּפ ןעֶנאַטְׁשעֶג
 .. ןסעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ איִז ןנאק רֶע , ןעֶגְנאַוְצ טיִמ איוִו רהיִא ּוצ םיִּפֲִע םהיֵא

 רהֵעָמ טְׁשיִג טְראָה ;וא רהיִא ןָא ְךיִז רֶע טְנאַמְעֶד טְנְרעֶל רֶע תֵעְּב טְסְְעֶז
 , טְנְרעֶל רֶע סאוָו רעֶטְראוָו איִד

 ְךיִז רֶע טאָה ? ריִמ ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא עַרֶה רֶצָי ַא טיִנ סאָד זיִא ּוצ,
 ,ְּךאַז עכילרעדנואוו ַא ְךאָד זיִא סאָד ?ףּוׁשָּכ ַא טְׁשיִנ אָד טְקעֶטְׁש ּוצ ,טְנאָרְפעֶנ
 ןנעוֶו טְׁשיִנ ןעוֶו רונ ,טְדעֶרעֶגְסיֹוא טְׁשיִנ טְראוָו ַא ריִמ טיִמ לאָמְנייֵה טאָח איִז

 ְךיִא ןגעֶו !ןסעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ ןעֶגיֹוא עֶרהיִא ןנאָק ְּךיִא נוא , ןּוהְטעֶג קוק ַא
 ,ריִמ ןיִא טְסוּפ יֹוזַא םיַּפֲע זיִא ץֶראַה סאָד איוִו ְךיִא להיֵּפ ,רהיִא ןופ טְכאַרְּט
 ןּוהְמ ּוצ תֹולּונְס ןעֶּבייֵהעֶגְנָא טאָה רֶע "...!םוׁשָּכ רעֶרהאוַו ַא .. ןעֶסיִרעֶגְסיֹוא יֹוזַא

 ןעֶּבעֶג ּוצ הָּצֵע א ןעֶסייוַו סאו ,םיִרָפְס עֶכְלעֶזַא ְּךאָנ ןופ גוא הֶריִכְז רּפַמ ןּופ
 הֶדָמְתַה טיִמ ןעֶנְרעֶל ּוצ ךיֹוא טאָה רֶע ;טְלעוֶו רעֶד ןיִא קְנעֶרְק איִד ללַא ּוצ

 גוא תֹולָפְּת טיִמ ,ןייַז ּוצ םּרְּפ , ןיִנִע םעֶד ןיא ןעֶפיִטְרעֶפ ְּךיִז , ןעֶּבייֵהעֶגְנָא
 סטּונ ןייק ּוצ םֶהיִא טעֶו סאוָו עַרֶה רֶצֵי םעֶד ןראָהּוצ טְׁשיִנ גוא םיִתיֵנֲעַּ
 , ןעֶרהיִפ טְשיִנ

 רעֶטְקיִׁשעֶגְנָא רעֶד ןופ ןעֶלייֵה ּוצ ְךיִז איוִו ,תֹולּונְס עֶטּונ עֶללַא איִד ןּופ
 ףגנ זיִא ןעֶטְסאַּפ ,-- ןעֶטְסאַפ ןּופ הָלונְ איִד ןזעוֶועֶג ְךיִלְנאָמ רונ םהיִא זיִא ,קְנעֶרְק

 ,עֶלעֶׁשְרעֶה טֵרְפִּב 1 טיִנ סע ןנאק  רּוחְּב הָבִיִׁשְי רעֶכְלעֶו ,ּונ ,גאט ַא ןעֶסֶע ׁטְׁשיִנ
 זיִא עַרָה רֶצֵי רעד טעֵז נוא ,ןעֶטְלאַהעֶג טְׁשיִנ לאָמְנייֵק ןעֶסעֶג ןּופ טאָה סאוָו
 -רעֶּפ ןעֶסֶע םוצ טיִטעּפַא םעֶד יֹוזַא טאֵלְנ רֶע טאָה םהיִא ףיֹוא ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא
 םהיִא טאָה ץְראַה סאָד ,ְּךיִז ףיֹוא תֹונָמֲחַר ןהֶא טְסאַפעֶג רֶע טאָה טא ,ןראָל

 ּוצ ןעֶּגְרעֶמְׁש עֶנעֶי ןעֶניִפעג גיִטהעוֶו ַא ְּךאָנ טוּומעֶג טאָה רֶע זַא ,ןּוהְעֶג העוָויֹוזַא
 , ןעֶסֶע טיִנ ןופ ןראָועֶג זיִא רֶע רעֶכאַוְׁש סאוָו ,טְפיִזְמּוא רעֶּבא .ןעֶפעֶנְרעֶפ
 עְלעֶריִט טאָה רֶע :ןראועֶג ןֹויִמִדַה ַחֹּכ רעֶד טהיִא ןיִא זיִא רעֶקְראַטְׁש םאָד
 עְנֹוא עטכאמרעפ טיִמ טאָה רֶע ןנעוֶו טְסְּבְעֶז , ןהעֶזעֶג ראָלְק גוא ןהעֶזעֶג
 , טְגְניִז איִז ,טְנעוֶואַד איִז ,טְנעוֶואַדעֶג הֵרְׂשֶע הָנֹומְׁש הָנְוַּכ םיֹורְנ טיִמ גּוא
 טְראָה רֶע , רהיִא ףיֹוא ןעקּוק ןנאק רע ,ןּוהְטעֶגְנייַרַא רּודיִס ןיִא  ןעֶניֹוא איִד
 רע טקוק יֹוזַא גוא ,ליֹומ םעֶנאָׁש רהיִא ןופ סיֹורַא ליִרעֶּפַא איוִו טְראוָו סעֶדעֶי

 עראלק עֶנייַר עֶרֶקיִא ,גְנאַזעֶג רהיִא טראָה ,ןעֶניֹוא עֶטְכאַמְרעֶּפ טיִמ רהיֵא ףיֹוא
 ירבע
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 ױנ ,רֶע טְראָה עֶמיִטְׁש נּוא רעֶטְראוָו עֶרהיִא טיִנ זַא ,טְׁשיִנ םייַח נוא יִרְבִע
 טְסייַו רֶע ,הָׁשּורְק ןעֶנאָז ּוצ ןָא םֶלֹוע רעֶד טְּנייַה גְניְֵצּלּפ ,עֶנעֶנייֵא .עֶנייֵז
 םהיִא ְךיִז ןעֶּבייֵה סֶע ,ןעֶללַא טיִמ ְךייַלְג שֹודק טְגְנירְּפְׁש ,טְלאַה רֶע ואװ טיִנ

 ןיִא םירּהרַה עֶנִייֵז ראַפ ,דֶניִז ןייַז ראַפ ,ןעֶניֹוא איִד ןופ ןעֶסיִנ ןְרעֶרהִט ןָא
 ,ׁשֶפָנ ןעקנארק ןייַז ראַפ הָאּוּפְר ַא טאָנ ייַּב טעֶּב גוא ,ןעֶנְואַד

 רֶע טאָה ןּוגנ ַא ןהֶא : אָרָמְנ רעֶד ייַּב ןייַז ְּךיֹוא טְנעֶלְפ עֶנעֶנייֵא סאָד
 איו ְךיִז טאָה , ןעֶּבייַהעֶגְָא ןעֶגְניִזּוצ רֶע טאָה םיֹוק נוא ןעֶנְרעֶל טְנאָקעֶג טְׁשיִנ
 זאָבְָוַיַּבַא ,אָרָמְנ איִד ,טלעוֶו איִד טאָה רֶע ,ןעֶסאָנעֶג ןעֶיְדאָלעֶמ לאַוְק ַא ופ
 ,טיִמ טגְניִז גּוא טרָאָה איִז ,םהיִא ןעֶּבעֶנ טהעֶטְׁש איִז :טְכאַד םהיִא ,ןסעֶנְרעֶפ

 יַז ופ ףיֹוא םהיא ןעֶקעוֶו , אָדָנְג רעֶד רעֶּביִא ןעֶפאק- ןָא ןעֶּבייֵה ןרעֶרהמ
 + סיֹוא טצפיִז רֶע נּוא םֹולָח ןרעֶוְׁש

 =..וריִמ ןופ איִז ליוִו סאוָו ,ןֹויְסִנ ַא , עַרֶה רֶצֵי א
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 ,םֶנִרעֶבעֶל ַא לעֶראָמ ַא ,הָדָיחְי תַּב םעֶלעְֶנייַרְב ,עָלעֶרמ ןועוֶועֶג זיִא איִז
 , ועעצאַרְג עא ץצאֵלְׁש ,ּעֶצ עֶדְנאָלְּב עֶנְנאַל , ןעֶניֹוא עֶיוְּב עֶנאָׁש ראאָּפ ַא
 מונ רהיִא גוא ,טייקְנעֶּבעֶגעֶגְכאַנ ןיִא סטּונ ןיִא טעוֶויִדאָהעֶג ,לעֶדֶע נּוא םהעְנְראַּפ

 .ןהעוֶגְרוד ןעֶגיֹוא עֶגיִטְיִל עֶרְהיֵא ךְרּוד ְךאָנְנעֶד ןעֶמ טאָה ץְראַה
 .עֶג ןעֶּבאָה ,טְנעֶקעֶג רעֶטאָפ םעֶנעֶּברְאָטְׁשעֶג רתיִא ןעֶּבאָה סאוָו  עֶללַא

 -יִלהייֵרְפ נוא רעטונ אזא ְךיֹוא זיִא רֶע ,רעטאָפ רעד ןעֶצְנאַנ ןיא זיִא איִז : טז

 ןעֶרהאָי איִד םהיִא טאָה עֶלעֶדְניַרְּב רונ ,טְלהאָצְרעֶד ןעֶמ טאָה ,ןזעוֶועג רעֶב
 איֵז איו קיְִטְנעֶצאָרְּפ רעֶטְראַה ַא אזַא ןייַז טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רֶע :טְצְריִקעֶגְבָא
 ןיֹוׁש זיִא רֶע זַא טֶסְרֶע . טְקְנעֶרְקעֶג גידְנאַטְׁש םהיא טאָה איִז נוא טְלאוָועֶג טאָה

 סאוָו טקקעֶנמּורַא ְךיִז איִז טאָה ,ןעֶנעֶלעֶג טעֶּב ןעטְרִיֹוט ןְפיֹוא רעֶקְנאַרְק ַא
 ,טאַהעֶג טאָה איִז ןאַמ א דאָלְנ ַא ראַפ סאוָו ,ןיֹורק ַא ראַפ

 םעֶלעֶרְניַרְּב ,רעֶגאוָוְׁש ןייַז לעֶּבּר דְנעֶזיֹוט עֶביִלְטֶע טְריֹוט ןראַפ טאָה רֶע
 ,ןחנ ףיֹוא דניֵק גיצנייֵא ןייַז ראַפ ,דְנאָה עֶרעֶביִז ןיִא ןעֶּבעֶנעֶגעֶּביִא ,רעֶרּוְּב
 ןעֶשְנּואועֶג רתיִא ,ןעֶואֶלעֶגְרעֶּגיִא ןקעֶרְנירְּב ןעֶצְנאַג ןיִא רֶע טאָה עֶניֵרְּביִא סאָד
 עֶּבאָח הָּפּת ןלעוֶו טעוֶו איִז ּכיֹוא ,ןנאַט ןעֶטייוְצ ַא טימ ןעֶּבעֶל ּוצ רעֶכיִלְקיִלְ

 ךאג
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 נָא רֶע טאָה ,לעֶּבּר דְנעֶזיֹוט ייֵרְד איד ןּופ טְנעֶצאָרְּפ םנופ .טְריֹוט ןייֵז ְּךאָנ
 עֶלעְֶנירְּב . טְרעֶדְראָפ טְלעוֶו עיֵנ איִד איִװ  ןעֶרְליִּב ּוצ דְניק ןייַז ,טְגאָעֶנ
 הָנְמְלַא ַא זיִא -- גוא ,ןנאַמ א ןעֶּביױלקְוצ טְנאָקעֶג טיִנ ְךיִז םהיֵא ְּךאָנ טאָה

 ראַפ רערהעל גוא םיִּבִר ןעֶגנודעֶג ,הָרְיִהְי תַּב רהיֵא טעוֶועֶדאְהעֶג ,ןעֶּביִּבעֶ
 , רעטייוַו טְּפאָׁשעֶג רעֶכאוָו רהיִא טְרהיִפעֶג נוא ,רהיִא

 לעֶטְדאָטְׁש ןיִא אָד טאָה ןעֶמ סאוָו ,רעֶרהעֶל עוא םיִדְמַלְמ איד טול

 טאָה איז ,ןעֶועֶג טעֶדְלִּבעֶג יא טְנְרעֶלעֶג יא עֶלעֶריִמ זיִא ,ןעֶמוקעֶּב טְנאָקעֶג
 וא ןעֶּביירְׁשְפיֹוא טְנאָקעֶג שיססור גוא  ׁשיִדי , ףירָּב עטסְנייַּפ ןעֶד

 , רעֶרהעֶל רעֶד הֶיְמֶחְנ . ןעֶנעייֵלְועֶּביִא טְנאָקעֶג טפיִרְׁשדְנאַה  עֶטְסְעווְׁש איִד
 רעֶטְראוָו עֶכְנאַמ גוא ׁשְטייֵד ְךיֹוא רהיִא טיִמ טאָה ,םִלָׁשּומ רעֶגיִטייֵצְרעֶּפ ַא

 , ץעװעג רעֶגְניִז רעטונג ַא לאָמ א זיא רע; איו יֹוזַא נּוא , טְנְרעֶלעֶג ׁשיִזעֶצְנאַרְּפ

 םיִנ םִע טאָה עֶלעֶדְנייַרְּב . טעֶטְכיהעֶטְּוא ןעֶגְנִו ןיִא ְךיֹוא רהיִא רֶע טאָה
 ,הָלְֵַּכְל ןעֶרייַל טְלאוָועֶ

 עוו רֵׁשְפֶא איִז טעוֶו ןִזח א ,ןעֶנאֶז איִז טְגעֶלְפ 1 ריִמ םִע גיֹוט סאוָו -
 ?לוׁש ןעֶׁשְרעֶּבייוַו ןיִא

 ןעגניִז ּוליפֲא , ץְלַא טְפייֵה גְנּורְליִּב זַא ,ןרעֶלְקרעֶד רהיִא טְגעֶלְפ ,,הָיְמִחְנ
 סאוָו נוא ,ןעֶפְראַד טְׁשיִנ ְךאַז ןייק נּוא ןענעק ץְלַא ףראַד ׁשְנעֶמ ַא ,ְךיֹוא
 , רהיא טְניִגעֶרְּפ ,ןעֶגְניִו ןּופ הֶָאָנַה ַא טאָה איִז זַא ?טְנְניִז איִז זַא ,סֶע טְדאֹש

 ! הֶדָיִחְי תַּכ רעֶייִא ְךאָד זיִא איִז
 טימ ניִדְנעֶּנייַה ןייַז םיִּכְסַמ עֶלעֶדנייַרְּב טְנעֶלּפ ןיֹוַא ןייַז זאָל ,הָאָּנַה א -

 ..יו ןעגְניִז ןעֶנְרעֶל לעֶדייֵמ ַא ראָנ ,תעגׁשמ ןימ אַזַא ףֹוא ןעֶלְפְקַא איד
 סע, ,טְשיִמעֶנְנייַרַא טְׁשיִנ עֶלעֶריִט ְּךיִז טאָה ןעֶטְפאָׁשעֶג סְרעֶטּומ רעֶד ןיִא

 בֹוח לַעַּבַא ץעֶגְרֶע ףיֹוא ,ןייַז ּוצ בֹוט ץילממ , ןעֶפעֶרְט לאְמ ַא ּוליִפֲא טְנעֶלְפ
 רעֶּבָא ,טְלהאֶצְעֶדְיֹוא תֹונֲעַמ עֶנייַז רתיֵא ראַפ טאָה רעֶכְלעוֶו ,םעֶלעֶדְיירְּ
 ףיֹוא תֹונְמַרַר ! קסע ןייַד טְׁשיִנ -- : ןרעוֶוְטְנָא דֹלאַּב רהיִא טְגעֶלְפ עֶלעֶדְניַרְּ
 זַא ,ןעֶסטיוִו ּוטְסעוֶו ןרעוֶו רעֶטְלֶע טְסעוֶו אוד וְךיִז ףיֹוא תֹויזִכַא זיִא ןעֶּטייַל

 ְךיִא ! ןעֶססאַג איד ןיא ןעֶטייַל טעוֶואָּבאַרעֶּב טאוָו אֵזַא טיִנ תָליַלֲה זיִא עֶמאַמ ןייַד
 שֶערְּביִא םעֶד ךיא קְנייֵרְקעֶּפ ,אקסע רעֶד ְּךאָנ טְמּוק ריִמ לעיִפיוִו רונ םעֶנ
 ! עֶטְניִררעֶפ טיִנ םהעָנ ךיִא סאוָו גיִנעֶפ

 לעֶסיִּבא ןעטראוו ּוצ ׁשְטאָח ןעֶטעֶּב ץְלַא ְךאָנ טְנעֶלְפ עֶלעֶריִמ ןנעוֶו רעֶּבֶא
 :טאַהעֶג לעֶּטיִמ ןייֵא עֶלעְֶנייַרְב טאָה ,ןֹּכׁשמ ַא ץעֶגְרֶע ןעֶניֹקרעֶפ טְׁשיִנ גוא
 רהיִא טְסֶבְלעֶו םאוָו , לֶזִמ ןרעֶטְסְניִפ רתיִא ןעֶנאְֶקעֶּב ,ןעֶניווהעֶדְנאַנאַפ יז

 גיצ ראה



 "יי ןמא

 ןיא ןעֶׁשְטְׁשעיֶפ גְנאַל יֹוזַא ְּךיִז טְנעֶלְפ עא ,טְשיִנ איִז טְּביֹולְנ דְניִק טּונ גיִצראַה
 נּוא ןעֶניהּורעֶּב ּוצ רעֶטטּומ איד ןעֶטְכאק הימ ְךאָנ טְגעֶלְּפ ןעֶלעֶריִמ זיִּב ,ןייוועֶג

 ! עי ישי וצ
 -נוא ןייק איִז טאָה ,םיִרְוָּב הֶביִׁשְי איד טיִמ תֹונֲהְנַה סְרעֶטטּומ רעֶד ןיִא

 ןעֶּבאָה ןעֶועֶג דְניִֵק א ְּךאָנ זיִא איִז תַעָּב : ןהעֶזעֶגְניֵא טְשיִנ שייִקְיִטְכעֶרעֶג
 ןעקק איז טְגעֶלְּפ םֶלאַמאַד , ייֵז ייַּב ןעֶמעֶנעֶג גאָמ ַא םירוחּב הָביִׁשְי ןיוׁש
 ןהֶא ,טעוֶויִדאָהעֶג ןייֵללַא יִדְנאַטְׁש ְךיִז טאָה איִז ,תֹונָמֲהַר טיִמ ייֵז ףיֹוא

 איד ּוצ ןעֶגיֹוצעֶג גידנאַטְׁש איִז טאָה ץְראַה סאָד גוא ,רעֶטְסעוֶוְׁש ןהָא ,רעֶדיִרְּב

 דְיִק ַא איו ,ןעֶלעיִּפְׁש , ןעֶפיִטְׁש ,ייֵז טיִט ןעֶדעֶר טְלאָועֶג ,רעֶדְניִק עֶמעֶרָא
 טְכאַוְמעֶּב ,טייקמעֶרַא רעֶייִז טְרעֶדנּואוועֶּב איִז טאָה רעֶטאַּפְׁש ; ןעֶרהאָי איד ןּופ
 ןיִחאָו ,םייַה רעֶייִז זיִא ּואװ ,ןעֶסְסיִו טְלאוָועֶג , רעֶדייֵלְק עֶנעֶססיִרּוצ  עֶרעֶייז

 ו רעֶטְפעֶוְׁש גּוא רעֶריִרְּב ץעֶנְרֶע ייֵו ןעֶּבאָה יִצ , ןעֶנאַד ןופ קעוֶוַא ייֵז ןעֶהעֶנ
 ; טְרהַאעֶנ טְללאַּפְנייַא רהיִא ןיִא איִז טאָה סאוָו ןעֶנאַרְּפ עֶכְלעֶזַא ְךאָנ גּוא

 תֹוקוְּומ עֶטְנעֶהאָנ ּוצ ןעֶואֶלעֶנצ טיִנ לאָמְנייֵק איִז טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב רעֶקָא
 ללאָז דניק לעֶרע רהיִא זַא ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא טיִנ זיִא רהיֵא לייוַו טְׁשיִנ ; ייֵז טיִמ
 אֵז ,טאַהעֶג אָרֹומ טּוׁשָּפ טאָה איִז רונ ,םיִרּוחָּב עֶמעֶרָא איִד טיִמ ןעֶדעֶר

 טאָה עא ,ייֵז ןופ ןעֶמעֶגְנָא טְׁשיִנ טייֵהְקְנאַרְק ַא ץעֶנְרֶע הָליֵלָח ְּךיִז ללאָז
 זיִּב ,ייֵז ףיֹוא רעֶלהעֶפ עֶטְכאַרְטעֶנְפיֹוא עֶכְלעֶז ַא טיִמ ןעֶזארְׁשעֶגְנָא ןעֶלעֶריִמ

 רעדָא לעֶפאָל םעֶד ןָא ןעֶרהיִרוצְנֶא ְךיז ןעֶּבאָה ּוצ אֶרֹומ ןעֶּייַהעֶגְנָא טאָה איִז
 .ןםעֶנעֶג םעֶד ןּוּפ טאָה וחָּב הָביִׁשְו ַא סאוָו רעֶלעֶט

 עֶכְנאַמ זַא ,ןהעוצְניֵא ןעֶּבייַהעֶגְנָא נא ןעֶראוָועֶג רעֶטְלֶע זיִא איֵז זַא
 ןפ רָסּואְמ טְׁשיִנ ןעֶנעֶז ,ןסעֶנעֶג רעטמּומ רהיא ייַּב ןעֶּבאָה סאוָו ייד ןופ

 טְנאָקעֶג טְשיִנ ךאָננעֶד איִז טאָה ,לעֶטְראָטְׁש ןופ דְניִק ׁשיִּתיִבלעּב א ץעֶגְרע
 ְךִז טאָה נּוא ,ןעֶּבייֵרְטְסיֹורַא ְּךיִז ןּופ להיִפעָנ גיִרְדיוִו עֶנעֶסאָלפעֶגְנייַא סאָד

 , טְסעֶי רֶג סאוָו נּוא ייֵז ייַּב טְסֶע םִע רעוֶו טְרעֶמיִקעֶּב ןנעוֶו ןעֶטְלעֶז

 , ײֵז טיִנ איִז סאוָו ןעֶססֶע סאד ייֵז טעוֶואַלאַז עֶרהיִא רעֶטטּומ איִד זַא

 זיִא עֶלעֶדְנייַרְּב :ןעֶמוקְפיֹורַא טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ןעֶניִז ןפיוא לאָמְנייֵק רחיִא טאָה
 עֶקְריִחְי תַּב רהיִא ראַפ רעֶּבִא ,זעוֶועֶג נְראק טְלעוֶו רעֶד ראַּפ גוא ְּךיִז ראַפ רונ
 רהיִא ללאָז סָעְי ,ןעֶססֶע רּונ ללאז איז יִּבַא, ,ןזעוֶועֶג רעֶייהְט ּוצ ְּךאַז ןייק זיִא

 טיִמ טעֶמְראָקעֶג ְךיִז טאָה רעֶּבָא , דְניֵק ןעֶּגעֶנעֶגְבאָנ סאד 'ו ןעֶמּוקעֶּב להאוָו רונ
 ,ּבעיֵל ּוצ רעֶטומ רעֶד רו ,ץעֶססֶע ׁשיִט םצ ץֹֹעָנ טְגעֶלְפ , סעֶקְמאָקאַל
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 סאָד טְׁשיִנ טְניִנְרעֶפ רעֶטשומ איד זַא , ןעֶרעֶלְק טְנאָקעֶג טיִנ ראָנ טאָח נּזא
 , זיִא סע ןעֶמעוֶו ןעֶססעֶז

 ףיֹוא םֶלַא טְקּוקעֶג רעֶסְסעֶּב טְׁשיִנ ּבייֵהְנָא ןיִא איִז טאָה ןלעֶׁשְרעֶה ףיֹוא
 רעֶטטּומ איִד טראָהעֶג טָּפָא טאָה איִז ׁשְטאָח ,רּוחָּב תָביִׁשִי רעֶדְנַא ַא ץעֶנְרע

 טּוג ןנעק רֶע זַא טראָהעֶג טאָה איִז נוא ,טייֵקְלליִטְׁש ןייַז ראַפ םהיִא גיִנעֶּביֹול

 . עֶלעֶדיִפ ַא איו טְגְניִז גּוא .ןעֶנְרֶל
 סאוָו לעֶפאָל ןעֶּבְלעֶו ןעֶד טְגְנאַליעֶד ןעֶלעֶריִמ .עֶלעֶרְניַרְּב טאָה לאָמְנייֵא

 ןעֶד טאָה עֶלעֶריִמ ,סעֶנעֶג םהיִא טיִמ רֶעהיִרְפ הָעָׁש ַא טיִמ טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 רעֶרְנַא ַא ּדעֶלעֶסיְִׁש איִד רעֶטשומ רעֶד ייַּב ןעֶטעֶּבעֶג גוא טְגעֶלעֶננעוֶוַא לעֶפאָל
 גּוא ןעֶניִפעֶג טְנאָקעֶג טיִנ לעֶסילְׁש איִד טאָה עֶלעֶדְניַרְּב .ןעֶמהעֶנוצְסיֹורַא לעּפאָל
 . לעֶפאָל םעד  טימ ןעספע; ןעסִייהעֶג רהיא טאָה

 ְךיִז עֶלעֶריִמ טאָה ו ןעֶססעֶי טְׁשיִנ לעֶּפאָל םעֶד טיִמ ןנאָק ךיִא -
 . טעֶזירְפאק

 ? רע זיא הָּפַרְט 7 זיִא סאוָו --

 גוא טְרעוֶוטְנָאעֶג איִז טאָה !ןסעֶגעֶג םהיִא טימ טאָה רֹוחָּב הָביִׁשְַי רעֶד --

 , ןראוָועֶג טיֹור הֵׂשֲעֵמ תעּב זיא איִז סאוָו ראַפ טְסּואועֶג טְׁשיִנ ןייֵללַא

 ייַּב , ןעֶפּורעֶגְּבָא ְּךיִז רעטטּומ איד טאָה ! ןעדאׁש טְׁשיִנ ראָנ טעֶוֶו ריִד --

 ןייֵמ  ,אוד איוִו ןזעוֶועֶג דְניִק גיִרְטיִצ אֵזַא רֶׁשֹפָא רֶע זיִא ןעֶמאַמ עֶטאַט ןייז
 ריִמ סע ללאָז 1 זיִא רֶע דָניִק לעֶדע ַא ראַפ סאוָו טיִנ ןנעֶד טְסהעֶז . רעֶטְכאָט

 עֶרעֶרְנַא ראַּפ רעֶנייֵר גוא רעֶלעֶדעע זיִא רֶע לעיִפיוִו טיִמ ,דְנזעֶג ןיִא ןעֶמּוקּוצ
 ! םיִנָפ ןייַז ףיֹוא ְּךאָד טְנייֵׁש הֶרוּת איד .., .רעֶדְניִק עֶׁש'םיִּתַּב יַלֲעַּ

 נְִנעֶמיוִו טְׁשיִג ןייַללַא טְרעֶרעֶנְפיֹוא עֶלעֶריִמ טאָה . . .! רּוחָּב הָביִׁשְי א --
 , ןעֶנאז וצ טימְרעֶד טְנייֵמעֶג טאָה איִז סאוָו ראָלְק

 ,ְּךיֹוא טאָה ,רהאְי רעֶנְנאָל ּוצ םהיא ,עֶטאַמ ןייַד ! ןֹורָפִח רעֶמיֹורְג ַַא --
 ןעֶנעֶז םיִרּוחָּב הָביִׁשְו עֶלְלַא זַא ,טְנייֵמ איִז .טְנְרעֶלעֶג חָביִׁשְי רעֶד ןיִא ,זייוַו-רּוחַּב

 יז גאָמ ןעֶמ םאו ,רעֶדְניִק עֶלעֶדְע עֶבְלעֶזַא ,רעֶּטְכאָט ןייֵמ ,אָד ןעֶנעֶז סֶע !ךייֵלְג
 רעֶנייַפ ַא ןּופ סיִועֶג זיִא ,רּוחָּב הָביִׁשְי רעֶזנּוא ,עֶלעֶׁשְרעֶה וייַז טימ ןעֶׁשְנעֶּב
 ןיִא טְנְרעֶל רֶע סאוָו ,ןעֶדאַׁש טְׁשיִנ ְךּודיִׁש ַא ּוצ ראָנ םהיִא טעוֶו סֶע גוא עַזָג

 רֶע הֶלֵּכ עֶנייַפ ַא ראַפ סאו ,ןעֶּבאָה ְּךיִא לאָז דְלאָנ קיִטְׁש אַזַא !הָכיִׁשְי רעֶר
 סע ללאְז ,םהיא ןופ ,רעֶטְכאָמ ןייֵמ ,טְׁשיִנ ְּךיִז סּואֵמ !ןעֶּבאָה לאַמַא ְּךאָנ טעוֶו
 ! ןעדָאש ריד  טעװ סאוו  ,ןייז .רימ

 ףיא
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 רְנאַה ןיִא לעָּפאָל םעֶד עֶלעֶרְיִמ טאָה | טְׁשיִנ טְראָּפ רעֶּבָא ןנאק ְךיִא -
 .רעֶטטּומ רעד ייַּב ןעֶמעֶּכעֶנ ּךיִו איוִו גיִדְנעֶמעֶנ

 ּוְְנריַלעֶּב רַׁשְפֶא :ןעֶנאָז טיִנ סע ראָט ןעֶמ ,דְניֵק ןייֵמ ,שיִנ גיִדְניִז -
 םהיא ןיא ּוטְסאָה סאָו 1 זיִא סאוָו . ןעֶמאַמ עֶנעֶּבְראָטְׁשעֶנ ןייַז טיִמְרעֶד
 טאָה רע סאוָו ןעֶרהיִרּוצ ּוצ יִלַּכ רעֶד ּוצ ְּךיִז טְכּואְמ אוד סאוָו ןהעֶזעֶג םֶנייֵזַא

 זיי רע א
 ,טְנעֶכעֶרעֶּב ְךיִז הֵׂשֲעַמ תַעְּב וא ןעֶּבעֶגעֶגְכאָנ רעֶטטּומ רעֶד טאָה עֶלעֶריִמ

 אַזַא רע; זיִא םיִּפִע : עֶרעֶדְנַא ּוצ ףייֵלְג טְׁשיִנ תֶמֵאְּב יִקאַּט זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה זַא
 , גיִרעֶמאָׁש יֹוזַא גיא ןעֶניֹוא עֶבְלעֶז ַא טיִמ רהיִא ףיֹוא טֶּפֶא טקּוק גוא רעֶליִטְׁש

 םייַּב טייַצ עֶצְנאַנ איִד ןוָכְּב ַא טיִמ איִז זיִא ,ְךאוָוְטיִמ ןרעֶדְנַא םעֶד
 טְסְרֶע טאָה איִז נּוא ,םהיִא ּוצ טקוקעֶנּוצ רעֶטְנעֶהאַנ  ְךיִז נּוא ,ןסעֶזעֶג ׁשיִ
 איִד ןיִא םהיִא איִז טאָה ןרעֶנְנּוא ראָג , ןאָׁש ְךיֹוא זיִא רֶע זַא ,ןהעזְרעֶר

 ץְראַה סאָד גּוא טְקּוקעֶגג איִז ףיֹוא ְךיֹוא ןעֶּבאָה ייֵז , טְקְוקעֶגְנייַרַא ןעֶניֹוא
 , טְכאַדעֶג טאָה רהיִא ,ןּוהְטעֶג העוָו יֹוזַא סיִּפֲע תֵׂשֲעַמ תֵעְּב טאָה ם'רהיִא
 ןייַמ ןופ טְכאַל טְׁשיִנ ,תֹונָמֲחַר טאָה, : טְנאָועֶג רהיִא ןעֶּבאָה ןעֶנֹוא איִד זַא

 = = ןפ יי
 סאוָו ,ןּוהְּטעֶנ גְנאַּב קְראַטְׁש רהיִא טאָה ןעֶגְנאַנעֶג געוֶוַא זיִא רֶע זַא

 , םהיִא ףיֹוא ןעקּוק רהיא טיִמ ץעֶועֶג ׁשֵיַבְמ יּדִא טְנייַה םהיִא טאָה איִז

 ןפ טְנייַמעֶג םִע טאָה איִז וַא ,רֶע טְרעֶלְק ריִמאְט :ןעֶסאָרְרְרעֶפ טאָה רהיִא
 טְׁשיִנ גוא טְלאוָועֶג טְׁשיִנ תֶמֶאְּב סֶע טאָה איִז סאוָו , ןעֶכאַלּוצּבֶא םהיֵא
 , טְנייַמעֶג

 ופ ,ןעֶגניז ןייַז ןּופ יִדְנִלהאֶצְרעֶד טְראָהעֶנ ְךיֹוא איִז טאָה רעֶטאָּפְׁש
 איִז טאָה ןעֶנָניִז ;דּומֲע ןראַפ ׁשְדֹוח שאר תֵּבַׁש ַא ןעֶנאָז לֵלֲה ןיִא תורּובְנ עֶנייֵז

 טאָה איז נוא , ןעֶּבעֶננעוֶוא ןעֶגְניִז ןאָׁש ראַפ הֶמָׁשְנ עֶּבְלאַה ַא טְלאָו איז ,ּבעיֵל
 ּו יֹזַא איו רונ .ןעֶגְניִז ןּופ ןעֶכאַמ דעֶר ַא לאָמַא םהיִא טיִמ טְלאוָועֶג רהעְז

 , טְמאָׁשְראַפ טְרעֶו רֶע ,איז טְקְרעֶמעֶּב ,ןעֶרעֶר ןעֶּביֵהְנָא ליוִו איִז רונ ןנעוֶו
 ןייֵמ ןופ טְשיִנ טְכאַל , תֹומֲחַר טאָה, : ְךילְקִרְדְסיֹוא רהיִא טְגאָז קּוק ןייַז
 טעֶזּופְנאַקְכ קוק א טְסְּבלעֶז זַא ,ןעֶרעֶר ְּךאָנ איִז ןנאק איו נּוא 'ו טייֵקְמעֶרָא
 | יֹזַא םהיִא

 .טְנאָרְפעֶג טְׁשיִנ ראָנ ְּךיִז איִז טאָה ? יֹוזַא ְּךיִז רֶע טְמאָׁש סאוָו ראַפ

 ְךיִז טְמאָׁש רֶע ,ןעֶמאָׁש ּוצ ְּךיִז הְראַד רּוהָּב הֶָביִׁשְי א זָא ,טְסּואועֶג טאָה איִז
 ראפ 0
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 ,סאוָו םחיִא טְנאָרְפ לעֶדייֵמ טְסְניִד סאָד .ַא ּוליִּפֲא ,ְךיֹוא רעֶטמומ רעֶד ראַּפ

 טמאָׁש רַׁשְפֶא ?ןעֶמאָׁש טְׁשיִנ רהיִא ראַפ ְךיִז רֶע ללאָז ,טְמאָׁשְראַּפ רֶע טְרעוֶו

 רעֶעֶראָבעֶג ןייק טְׁשיִנ זיא רֶע לייַװ , רעֶדייֵלְק עֶמעֶרָא עֶנייַז טיִמ ךיִז רֶע
 ּ?םערא יֹוזַא רע; זיִא סאוָו ראַפ ןּוהְטעֶג העוו רהיא טאָה ץְראַה סאָד נּוא ? ןְצְּנִק

 ןרעֶטְלֶע עֶנייֵז ןעֶנעֶז רעֶו זרע זיא ןעֶנאַו ןּופ ןעֶסיוִו טְלאוָועֶג ְּךיִז טאָה רחיִא
  ןעֶייַרַא רעֶמעֶפ ַא ׁשְטאָח רעֶרָא ,רעֶטְסעְֶׁש ַא ץעֶנְרֶע רֶע טאָח ּוצ ז ןעֶועֶג
 ,ןנעֶק איֵז איו יֹוזִא עֶלוֶויִרְּב א ןעֶגעֶוְטְנייַז ןּופ ןעֶּבייְֵׁש ןעֶנאָק ללאָז איִז סאוָו
 ןעֶקִיִׁש ּוצ םיִדְנְּב עִייַנ םהיִא טייֵצ ןיֹוׁש זיִא םִע זַא ,ןעֶנאַמְרעֶד רעֶמעֶּפ םעֶד גּוא

 -םעֶרֶא ןייַז טיִמ ןרעוֶו טְמאָׁשְרעֶפ יֹוַא ץיִנאַיְמעֶלְּפ ןרעֶייֵהְט ןייַז ןעֶזאָל טיִג גוא
 ,ןעֶדערֶוצְסיֹוא ְךיִז םהיִא טימ טראָפ לאמַא ןעֶסאָלְׁשעֶּב ְךִז ייַּב טאָה איז ,.טייק
 טיֵהְנעֶגעֶלעֶג רעֶד ייַּב יִקֵאַּט גּוא , עיִליִמאַפ ןייַז ןעֶנעוֶו ,ןעֶנאָרְפְסיֹוא םהיִא
 ןעֶללאַפעֶנְבאָרַא .יֹוזַא ןייַז טְׁשיִנ ףראד ׁשְנעֶמ ַא זַא ,ןהעטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶנ םהיִא
 יקאמ םהיִא נּוא ,טיִמרעֶד ןעֶמאָׁש קראַטְׁש יֹוזַא טְשיִנ ְךיִז , טייֵקְמעֶרֶא טיִמ
 קוֹח םהיִא ןּופ טְׁשיִנ הָליֵלָח טְנייַמ איִז זַא , ןרעֶלְקרעע טייֵהְנעֶנֶלעֶג רעֶד ייַּב
 רֶע זַא ,סייוַו איִז לייוֵו , ם'טּונ סאָד ללַא םהיִא טְׁשְניוִו איִז ,הָּבַרְדַא , ןעֶכאַמ ּוצ

 גּונעֶג עֶּביֹולְנֶא טיִנ ְךִז ןעֶנאָק טייַל איו טְראָהעֶג טאָה גוא ןעֶנְרעֶל טונ ןנעק
 איִה טְרעֶו רהֹעָמ רהיִא ייַּב זיִא סאָד סאָו ,ןעֶגְניִז םוצ עֶמיִטְׁש עֶנאָׁש ןייַז

 .ץֶלַא נּוא טייקְכייַר
 םעֶד יִדְנעֶפיֹולְכרּוד נּוא , עֶטְצְטיִהּוצ ַא טסאַנ ןּופ לאָמ ַא גיִדְנעֶמּוקְנייַרַא

 גּוא ןעֶמוקְנָא ללאָז עֶלעֶדְנירְּב טרָאוועֶג ,ןסעֶזעֶג זיא עֶלעֶׁשְרעֶה ּואו רעֶמיִצ-טסֶע
 איִז גוא ,ןהעְזְרעֶד םֶהיֵא איִז טאָה ,ןעֶססֶע םוצ ןעֶׁשאוַו ְךיִז ןהעֶנ ןעֶסייֵה םהיִא

 םייַּב זיִא עֶרהיִא רעֶטטּומ איד ןנעוֶו ,טְציִא זַא ,טְנאַמְרעֶד דְלאַּב ְּךיִז טאָה

 -סיֹוא ְךיִז ןעֶנאקג נּוא ןעֶססע ׁשיִט םייַּב ןייַללַא םהיִא טיִמ איִז טעוֶו ,רעֶמעֶּפ

 . ןעֶרעֶר
 ,ןעֶדעֶד םהיא טיִמ סיִּפֲע ליוִו איִז זַא ,טְנאָזעֶג ץְראַה סאָד טאָה םהיִא

 איו ְּךייֵלְנ ,גיִדְנעֶּפיֹולְכרּוד םהיִא ףיֹוא ןּוהְמעֶנ קוק אזא סיִּפֲע טאָה איִז םִוראוָו
 ךייַא ְךיִא לעוֶו טְציִא ,אָד טייַז רהיֵא סאוָו ,טּונ :טְנאָזעֶג טיִמְרעֶד טְלאוָו איִז

 טְכאַרְט רהיִא סאוָו ,ְךייא ףיֹוא לעֶּביאראַפ קְראַטְׁש ּבאָה ְּךיִא וַא ,ןעֶגאֶז ןיֹוש
 | רימ ןּופ יִדְנאַטְׁש

 ,טְרעֶלקעֶג רֶע טאָה ,סיוִועֶג איִז םייוַו רהיא ןזפ גיִדְנאַטְׁש טְנאַרְּמ רֶע זַא

 סיִועֶג זיִא איִז ;טֶפֶא יֹוזַא ןעקּוק טיִנ םהיִא ףיֹוא טְציִא איִז טְלאוָו טיִנ זַא

 יז ןעֶטְכאַרְט ּוצ רהיִא ןופ רוהָּב הֵביִׁשְי ךיִא םּוק איוִו :טְכעֶרעֶנ זיִא גנא סעַּב ןיִא
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 ,תְטְרעוֶו זיִא רֶע איוִו דְנאַׁש ןייז דְלאַּב ןראָה ּוצ טייֵרְנעֶנּוצ ְּךיִז טאָה רֶע נּוא
 ּוצ סיֹורַא ְּךיִז איִו ןעֶניִפעֶג ּוצ הֶצֵעַא טאַהעֶג טייַצ טאָה רֶע רעֶיייֵא רּונ

 , ןעֶואָלעֶגְּבאָרַא פאק  םעֶר טאָה רע .ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא קיִרּוצ איִז זיִא ,ןעוֶואָמאַר

 .ןהעועֶנ יִנ עֶגאָלְדאָּפ איִד גוא טְקּקעֶג עֶנאָלראָּפ רעֶד ףיֹוא ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא איִד
 ףיֹוא ןעקּוק עֶכְלעוֶו ןעֶגיֹוא עֶנאָׁש עֶרהיִא רונ טהעְז רֶע טְכאַרעֶג טאָה םהיִא

 -דייַל גוא טְפאַׁשְּבעיִל טיִמ ,תֹונָמַחַר טיִמ ,ְךיִז טְכאַד ,ןעקּוק ייֵז גּוא ,םהיִא
 : טייקְניִלעֶז

 ףאָנ ריִמ איִז טְנייֵמ רֶׁשְּפָא ? סייוַו רעוֶו , טְרעֶלקעֶג רֶע טאָה ? עֶרֹוי יִמ;
 ץְראַה ַא ;טְנאָז טְלעוֶו ַא סאוָו ,ןייַז תֶמֶא ְךאָד ןומ סֶע 1 ןעֶנאֶז ּוצ טְראוָו טּוג ַא

 יו טְלהיִפ ץְראַה ַא
 1 ןרעוֶוְטְנָא רהיִא ְּךיִא לעוֶו סאוָו ,ןעֶנארְפ ְּךיִמ סֶע טעוֶו איִז זַא גוא .,ּונ --

 , טְנאָרְפעֶג רעֶטייוֵו ְּךיִז רֶע טאָה

 ..ןרעוֶוְטְנָא טְׁשיִג ןנאק; ךיא , ןרעוֶוטְנָא טְׁשיִנ ראָנ לעוֶו ךיִא .,טְׁשיִג ראָג --
 הקיִּתְשי זַא , ןעֶסיוִו ןייֵללַא טעֶו איִז עֶנויְק ַא זִא איִז ,ןעֶנייַוְׁש רעֶסעֶּב
 ( יה יי

 טאָה רעֶּבָא ץראַה סאָד נוא ןעֶניֹוּבעֶנְּבאָרַא רעַּפיִט ּפאָק םעֶד טאָה רֶע

 .טְפאַלְקעֶג רעֶקְהאַּטְׁש גוא רעֶקְהאַטְׁש
 איד נא ,ְּךִז רעֶטְניִה עֶמיִּטְׁש ַא טְראָהְרעֶד רֶע טאָה '! לׂשְעֶהע -

 ,ןעֶפּורעֶג לעֶמיִה ןּופ לֹוק תַּבַא םהיִא טְלאוָו סַע איוִו ,ּבעיִל יֹוזַא זיִא עֶמיִטְׁש

 -עֶג ןיֹוש ְּךיִז טאָה גּוא ,טְראָהְרעֶד לאָמ ַא ְּךאָנ רֶע טאָה !לעֶׁשְרעֶה --

 ְךִז ףיִּט רֶעהיִרְפ טְפְראַרעֶּב רעֶּבָא טאָה רֶע "? אהא, טיִמ ץֶּפּורְּבֶא טְלאוָו
 רֶע טאָה סאָד גוא , ץעֶּפאהּוצְּבָא םעֶהְטֶא םעֶנעֶטְלאַהעֶגְייַא םעֶד ןעֶצְפְִסיֹוא
 , טיִנ טְסאַּפ רעֶמאָט ,טאַהעֶג אָרֹומ

 גיִדְנעֶהעֶנּוצ ,טְנאַרַּפעֶג עֶלעֶריִמ טאָה  טיִנ רהיִא טרעוֶוְטְנָא סאוָו ראַפ -
 ו ןעֶרעֶרְסיֹוא טיִנ טְראוָו ַא ריִמ טיִמ ראָנ רהיִא טְליוִו ,רעֶטְנעֶהאָנ

 רעֶרעווׁש ַא ,טְגידנעעֶג לייוַוְרעֶד ְךיִז טאָה םעֶהטֶא רעֶנעֶטְלאַהעֶגְנייַא רעֶד
 טאָה רעֶּבָא ןעֶדעֶר :ןעֶסיִרעֶג סױרַא ןעֶצְרעֶה ןופ ףיִּט םהיִא ְךיִז טאָה ץֶפיִז
 טרהעֶקעֶנּוצ ןעֶניֹוא עֶנייֵז ְךיִז ןעֶּבאָה גיִדְנעֶלעוֶו טְׁשיִנ .טְנאָקעֶג טיִנ ץֶלַא ְךאָנ רֶע
 ּבעיִל עא םיִז יֹזַא םהיִא ּוצ טאָה עֶמיִטְׁש איִד ןעֶנאוַו ןוֿפ טייַז רעֶד ּוצ

 טיִנ איִז טאָה נוא ,טְקקעֶגְנָא םיִנָּפ ןיִא ְייַלְג ןעֶלעֶריִמ טאָה רֶע ,טְדעֶרעֶג
 ץראַה םאָד ,ןעֶסאָגעֶגְנָא ייֵלְּב טימ איו ןראוָועֶג רעֶווְׁש םהיִא זיא ּפאָק רעֶד .ןהעֶזעֶג
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 דנ ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא איִד ראַפ ,טְראָהעֶנְפיֹוא ןעֶּפאַלְק ּוצ גְנּולְצּולְפ טאָה
 ראַפ טְומעֶנ ְּךיִז טאָה רע נוא ,ןעֶטְפּול איִד ןיִא טהעֶרְדעֶג רעֶדאָר עֶניִדְעיי
 , ןעֶללאַפְּבאָרַא טיִנ לּוטְׁש ןּופ ללאָז רע ןעֶּפאַחְנָא ׁשיִט געֶרְּב ַא

 צּוא ןהעֶורעֶר רעֶרילְנ עֶלְלַא טיִמ ןרעֶּטטיִצ יז ,טייֵקְפאַלְבןייַז טאָה ,עֶלעֶריִמ
 ןּוְּמעֶג ייְֵׁשעֶג ַא קעֶרְׁש טיִמ טאָה

 ז עֶלעֶׁשְרעֶה ,ךיי ַא  זיִא סאו -
 גוא ,ןעֶפּורעֶג ןעֶגיֹוא איד--רעֶטְנּוא גוא--ןיִא רעֶטטּומ איד םֶהיֵא טאָה יֹוזַא

 םהיִא טיִנ רהיִא ראַפ רַׁשְפֶא טְסאַּפ סֶע זַא ,ןסעֶנְרעֶפ איִז טאָה קעֶרְׁש ןּופ
 , טראָהעֶג טיִנ סע טאָה רֶע רונ ,ןעֶפְורּוצְנָא עֶנְראיַליִמאַפ יֹוזַא

 טיִמ טְדעֶרעֶגְסיֹוא איִז טאָה ! ְךיִא העֶז ,טונ טיָנ זיִא ְּךייַא ,עֶלעֶׁשְרעֶה --
 שיט ןפֹוא אָד זיִא סאוָו ,רעֶסאוַו זאָלְו סאָד םהיִא ּוצ טקורעֶנּוצ נּוא טֶסְנְנַא

 ! רעֶכיִג ,רעֶסאוַו קולְׁש ַא טְמחעֶג ,ןעֶנאַטְׁשעֶג
 נוא ,טְרעטיִצעֶג יֹוזַא טאָה איִז רעֶּבָא ,דְנאַה ןייַז טְקעֶרְטְׁשעֶגְסיֹוא טאָה רֶע

 ןפיֹוא ןיֹוׁש עֶּבְלאַה ַא ְךיִז טאָה ,ןעֶּבייֵהעֶגְפיֹוא זאָלְנ סאָד טאָה רֶע רעֶדייֵא ְךאָנ
 . ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא ךּוטְׁשיט

 טאָה רֶע נּוא ,ןעֶּפיִל איִד ּוצ םויִא ןעֶנאַרְטעֶגּוצ זאָלְנ סאָד טאָה איִז
 ,ןּוהְּטעֶג קּולְׁש ַא

 , טְדעֶרעֶגְסיֹוא ,ניִדעֶּפאַזְּבָא םעֶהְטֶא םעֶד םיֹוק רֶע טאָה !קְנאַד ַא -
 , טְנאָרְפעֶג איִז טאָה ? ןזעוֶועֶג (דְנאוְס ַא) דאַׁשְט ַא טיִנ אָד זיִא .ּוצ --
 םיֹוק רע טאָה ...ׁשְרְדִמַה תיֵּב ןיִא . . . טראָד רונ .. .אָד טיִנ ,ןייַנ -

 , ןעֶנּופעֶג ץּורַּת ַא
 טעוֶו ְךיא ויִּב ,עֶפאָס רעֶד ףיֹא אָד לעֶמיִּבַא ּוצ יא טְנעֶל -

 ץראַפ םהיֵא איִז טאָה רעֶטְראָו איִד טיִמ 1 טְׁשיִנ ְּךייַא טְמאָׁש , ןהעֶנְרעַּביִא

 ןעֶׁשיק ַא דְלאַּב טאָה איִז ּואװ ,עֶפאָמ רעֶד ּוצ טיהיִפענּוצ .,ןעֶמּונעֶגְנָא דְנאַה

 , ןעֶנעֶלּוצ ְךיִז ןעֶסייַהעֶג םהיִא גּוא טְנעֶלעֶנְנעוֶוַא
 םהיִא טְלאוָו איִז ןנעוֶו טְלהיִפעֶג רעֶייֵרְפ גּוא רעֶכיִלְקיִלְג ְּךיִז טְלאָו רֶע

 גע םהיִא זיִא אָד , ןיירַא ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא קיִרּוצ ןהעֶג ללאָז רֶע ,טְואָלעֶגְּבֶ
 םאָה רע ר ,שֶהיִגֹוצְּבֶא םעֶהְָא ןעירְפַא שנאַמעג םונ טאָ א א =
 , טאַהעֶג טְשיִנ הֶריַרְּב ןייק

 זאַט ַא ןענאַרמעְֶניירא רֶלאַּב לעֶדאָמ טְסְניִד ץֹטיִמ ךיק ןּופ טאָה עֶלעֶרְיִמ
 ּוהְּטעֶנ העוָו ׁשְטאָח ,ןעֶשאוַוְפיֹוא פאק םעֶד טְזּומעֶג טאָה רֶע . רעֶסאוַו עֶסייֵה
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 סאוָו ,ןּוהְטעֶג חעוֶו ְךיִלְקעֶרְׁש םהיֵא טאָה סֶע ...ץְראַה סאָד ראָנ םהיִא טאָה
 ןעֶסיוִו ללאָז איִז ןנעוֶו-- טְכאַמעֶגְנָא היִמ נּוא קעֶרְׁש לעיִפ יֹוזַא רהיִא טאָה רע
 ץְראַה סאָד נּוא טְרעֶלְקעֶג רֶע טאָה , , .טְגאָזעֶג ןעֶגיִל אֵזַא רהיִא ּבאָה ְךיִא זַא
 , טְלהיִפעֶג רהֵעָמ ץְלַא גיטהעוֶו םעֶד טאָה

 תֶמֲאְּב טאָה רֶע זַא ,טְנייֵמעֶג טאָה איִז ,טְסּואוועֶג טיִנ טאָה עֶלעֶריִמ רונ

 פאק עֶנייֵז טעֶרְנעֶועֶגְנָא לעֶטיִט עֶללַא טאָה גּוא ,טעֶראַׁשְטְרעֶפ - םאָה םעֶר
 ןֶפעֶלׁש איר ּוצ םהיא , ןעֶטיְִשּוצ ןאָמיִל ַא ןייֵללַא . ןרעֶדְניִל ּוצ םהיִא ןעֶצְרעֶמְׁש
 עֶנייֵז טיִמ ןרעֶטְׁש םענָאְׁש ןייַז .לאָמ ןעֶטְסְרֶע םוצ טאָה איִז נּוא .,טְנעֶלעֶגּוצ
 טְנעקעג לעֶטיִה םעֶרָא ןייַז רּונ איִז טאָה טְציִא זיִּב ,ןהעֶזְרעֶד ראאָה עֶנאָש

 .ןֶפעֶלְׁש איד ןיִא ןעלְקניוִו עֶנאָׁש טיִמ םעֶנאָׁש ַא פאק ַא ְךיֹוא טְציִא גוא

 ןֶּבאָה ְךאָנְנעֶד ,ץראַה רהיִא טְלִפעֶנְיֹוא טאָה םהיִא ףיֹוא תֹונָמֲחַר רעֶד
 ץראַה רהיִא ןיִא ןעֶנעֶז טְלאַטְׁשעֶג גוא קוק ןייַז גוא ןהעֶזעֶג סאָד ןעֶגיֹוא ערֶהיִא
 : לעֶסיִּב ַא ןעֶּפאָלְׁשרעֶּביִא ןעֶנאָק ללאְז רֶע םיֹורַא רעֶמיִצ ןופ ויִא איִז .ןייַַא
 ןיללַא ְּךיִז ראַפ ְךיִז טאָה רֶע . . .1 ןרעוֶו ןעֶפאָלְׁשְטְנע טְנאָקעֶג ןנעֶד רֶע טאָה רונ
 סאוָו עִיַדעֶמאַק רעֶטְשְניִועֶג טיִנ ,רעֶׁשְלאַפ רעֶד ןעֶגעֶו גיִרְנעֶטְכאַרְמ טְמאָׁשעֶג
 זַא ,טְפאָלְׁש רֶע זַא ,ןעֶללעֶטְׁשְראַפ טְזּומעֶנ ְּךיִז טאָה נּוא ,טְציִא טְלעיִּפְׁש רע
 סאוָו סאָד טיִנ זַא ,ןעֶקְרעֶמ טיִנ ללאָז איִז ,העוְו ְּךאָנ םהיִא טּוהְט ּפאק רעֶד
 ,ם'רעדנא םיִּפֲע רּונ ,ןראוָועֶג טוג טיִנ זיִא םהיִא סאוָו הֵּכִס איִד ,יִא טְנייֵמ איִז
 סייוַו טאָג ןייַא רונ ,ןעֶּבעֶנ ּוצ ןעֶמאָנ א סאָר איוִו טיִנ סייַַו רֶע ׁשְטאָח ..םִרעֶדְנַא
 רֶע סאוָו ןּופ , 'סיִנעֶקיִׁשְנָא ַא ,עַרָה רֶצֵי ַא, ,גידְלּוׁש טיִנ ְךיֹוא םעד ןיִא זיִא רֶע זַא

 . ןרעֶג טיִנ ןייַללַא זיִא

 .יירְד נוא ייַוְצ ,העָש א ןעֶנעֶלעֶג רֶע ויִא ןעֶקְנאַרעֶג עֶכיִלְנייֵפ עֶכְלעֶזַא ןיִא
 ,טְנאָרְפעֶג ְךיִז רע. טאָה ?קעוֶוַא ןעֶמ טהעָנ איוִו 1 ףיֹוא ןעֶמ טהעֶטֶׁש איו;
 וצ ןהעֶגְניירַא . . ,רעֶסעֶּב ןיֹוׁש זיא ריִמ וַא ,ןעֶנאֶז ְּךאָד רהיִא ןעֶמ ףְראַד םיִּפע
 ןעֶמּוקְנייַרַא ללאָז איִז ןנעוֶו ?...ןעֶגאָז רהיִא ְּךיִא לעוֶו איוו ? סֶע טְסאַּפ 1רהיִא

 ןהעֶגְנייַרַא רעֶּבָא ,ןרעוֶוְטְנָא רהיִא זיא סִע איו ןיֹוׁש ְּךיִא טְלאוָו ,ןעֶנאָרְפ ְּךיִמ
 י! רעֶסעֶּב ןיֹוש זיִא- ריִמ , רהיא טְראָה, :ןעֶנאָז נּוא טיֹוה רעֶלעֶה ןּופ רהיִא ּוצ

 יב ןעֶּבעֶלְקצ טיִנ ןעֶמיֹונ םוצ גְנּוצ איִד ְךיִז טעוֶו ז ןעֶנאַק סאָד ןנעֶד ְךיִא לעוֶו
 ? רעֶהיִרְפ איוִו יֹוזַא ריִמ

 ללאָז איִז ,ןעֶּבעֶג חעה אּזִא רהיִא ללאָז רֶע ,ןעֶעֶּבעֶג טאָג .טאָה רֶע גוא
 םיִמ ללאָע ,אּוה ךורָּב טטאָנ ,רֶע נוא ,ןעֶגאָרְפ םחיִא ללאָז איִז ,ןעֶמוקְניירא

 יב
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 לאז רֵע א ,ןעֶרעֶר סיֹורַא ְּךיִז ראל ןלְלאָז רעֶטראָו עֶנייַז ,ןייַז גנוצ יי
 ןהעָנ ןעֶסייֵה ןייֵללַא םהיִא ללאָז איִז ,ןעֶניֹוא עֶרהיִא ןיִא טייֵקְניִלעֶזְרייַל ןעֶניִפעֶג
 , תֹונֹוְזִּב עִייַנ ןּופ ןרעוֶו רּוטִּפ לאָז רֶע גוא קיִרּוצ ׁשֶדְדַמַה תיֵּב ןיִא

 -נירַא זיִא עלעֶרימ נוא טְנעֶפָאעֶג ליִטְׁש ריִהְט איִד ְךיִז טאָה גְניִלְצּולְּפ
 ריִמאָט ,ְךיִּבעֶנ ןעקְנאַרְק םעֶד ןעקעוֶו וצ ףיֹוא טיִנ ,םאֵזְנְנאַל גוא ליִּטְׁש ןעֶמּוקעֶג
 -סיֹוא ןאָש ּךָאְלַמ ַא איוִו םהיִא טאָה איִז ,ןהעֶזְרעֶד איִז טאָה רֶע .רֶע טְּפאָלְׁש
 -ָנאָלְּבְרעֶפ רעֶד זיִא רֶע : טְכאַדעֶג טאָה םהיִא נוא ,הָּכְלַמ תַּב ַא איוִו ,ןעֶוִיוִועֶג

 שֶרדַמַה תיֵּב ןיִא טאָה רע עֶבְלעוֶו , ןעֶטְכיׁשעֶג רעֶּביֹוצ עֶנעֶי ןופ ךְוטְסאַּפ רעֶטעֶז
 םעֶנעֶלאטְסיִרְק ןיִא רהיִא ייַּב טְציִא ְּךיִז טְניִפעֶג רֶע גוא ,טְראָהעֶג לאָמ ַא
 , ץאַלאַּפ

 ןעֶסיִזַא טיִמ אִז טאָה 1 רעֶסְסעֶּב ְךייַא זיִא 1 רהיא טְכאמ סאוָו --

 , טְגאָרְפעֶג לעֶבייַמְׁש
 ! ןהעֶג םייַהַא ןיֹוׁש ןנאק ְּךיִא ,רעֶסעֶּב -
 ?ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןיא ףיֹוא טְׁשיִנ ךייֵא טְלאַה רהיִא --
 יצ םאֶו טְסּואװעֶג טיִנ א ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ עֶנאַרְפ איִד טאָה רֶע

 . ןרעוֶוְטְנָא
 , טְנאָרְפעֶג רעֶּביִא איִז טאָה  םייַהַא אָד טאָה רהיִא --

 ךיִא :ןייַמ ְּךיִא ! טיִנ אָד ְךיִא ּבאָה םייִה סעֶמאַמ עטאט ןייק ,  ןייֵנ --
 ,ׁשֶרְדִמַה תיֵּב ןיִא קירּוצ ןהעֶג ןיֹוׁש ןנאק

 ראַפ לאָמ ַא ְּךאָנ הָליִלָח ְּךייַא טְנאָק רהיִא ,דאַׁשְט ַא ְךאָד זיִא טְראָד --
 ! ןעֶדאַׁשְט

 ראַׁשְט ןייק ראָנ זיִא טְראָד זַא ,טְדעֶרעֶנְסיֹוא טיִנ ריִׁש ְךיִז טאָה רֶע

 ןהעֶג לעוֶו ְךיִא : טְרעוֶוטְנָאעֶג נוא ,טְנאַמְרעֶד ְךיִז טאָה רֶע רונ ,ןןעֶועֶג שיִנ
 ,ׁשֶרְדַמֲה תיֵּב ןעֶׁשְרעֶרייֵנְׁש ןיִא ןעֶניִטְנעֶנ

 עֶרעֶייִא טראָד ְּךאָד טאָה רהיִא ? ןעֶניִטְכעֶנ טְראָד רהיִא טעוֶו איוִו --

 ? טיִנ ןעֶכאַז
 טְׁשְראָפ איִז טְנייֵמעֶג נוא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טיִנ הָלֲאַׁש איִר רעֶדיִו טאָה רֶע

 טאָה נּוא ,טְגאָזעֶג ןעֶניִל ַא רהיִא טאָה רֶע זַא ,ןיֹוׁש סייוֵו איִז לייוַו ,םהיֵא

 ןעֶצראַה ןיִא ףוִּט ןעֶלעֶריִמ טאָה רעֶּבָא קוק רעֶד .טְקוקעגְנָא גיִרעֶמאָׁש רונ איִז
 . ןעֶגְנּורְרעֶגְנייַא

 ,עֶלייַו ַא טראוַו !טְנייַה ןסעֶגעֶנ טְׁשיִנ ,ּךיִז טְכאַד ,ְּךאָנ טאָה רהיִא --

 ו ןעָפסֶע ּוצ ץֶּבעֶג ךייַא לעֶו ְךיִא
 ןײג



-- 38 == 

 , ןעֶטעֶּבעֶג איו ְּךיִז רֶע טאָה ! ןהעָג לעוֶו ךיִא ,ןייֵנ =
 ! אֵד טגיִטְכעֶנ ,דְנּוועֶג טְׁשיִנ ְךאָנ ְּךאָד טייַז רהיִא רעַּבָא --

 םונ רעֶייֵא ראַפ ְּךייַא ללאָז טטאָנ ,גאָט ןעֶטּוג ַא , ךייַא קְנאַד ְךיִא --

 ! ןעֶלהאָצעֶּב ץְראַה
 ְךִז טאָה גּוא ריִהְּט םּוצ ןּוהְטעֶנ רהעק ַא ְךיִז רֶע טאָה דעֶר איִד טיִמ

 , ןעועֶג טְקְראַטְׁשעֶנ גוא ךילקילג זיִא רֶע .טְּפאַחעֶנְסיֹורַא רעֶייֵפ ןופ איו

 רעֶטְראוָו עֶכילְטֶע עֶטְצעֶל איד ׁשְטאֶח ןעֶּבעֶנעגְנייא טְראָפ ךיִז טאָה םהיִא סאָו
 ראַפ זיִא םהיִא ,טְלאוָועֶג טיִנ רֶע טאָה רהעמ ; ןעֶדעֶרְוצְסיֹורַא ְּךיֶלְמייֵד נוא ראָלְק
 ,ןעֶטיִלעֶג ּרעֶּביִא אָד טְנייֵה טאָה רֶע סאוָו ץלַא ןזעוֶועֶג יאֵדְּכ ןייֵללַא רעֶטְראוָו איר

 ןעניִל ַא טאָה רֶע זַא ,ןהעֶגרעֶד טיִנ ְּךיִז לאָז םִע ,ןעֶלִפְׁשּוצְסיֹוא עֶללאָר ןייַ
 -נעוֶוַא לעֶקְניוִו א ןיִא ץעֶגְרע רֶלאַּב ׁשְרְדמַה תיֵּב ןיִא ְךיִז רֶע טאָה ,טְנאזעֶג

 ,טְשְלַחעֶג טיִנ ריִׁש טאָה רִע זַא ,טְלהאָצְרעֶד נוא טְנעֶלעֶג

 םעֶד ןעֶלעֶרְנייַרְּב ייַּב לאָמ ַא טאָה רעֶכְלעֶֶו , רוהָּב הָכיִשְי רעֶטְלַא ַא
 ןעֶלעֶׁשְרעֶה זיִא סאָד זַא ,טְגאָזעֶג גְנּונייֵמ ןייַז טאָה ,ןעֶסעֶנעֶג ְךאוָוְטיִמ םעֶנעֶנייֵא
 איד רעֶרייֵא טְׁשְלַעֶגְרעֶּביִא ץְראַה סאָד סיִועֶג םהיִא טאָה סֶע לייוַו ,ןהעֶׁשעֶג
 אָז טאָה נוא ,ןעֶּבעֶג ּוצ ןעססע םהיֵא טְנאַמְרעֶד ְּךיִז טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב הָרּורֲא

 ,ןעֶמאָרְהְרעֶפ סֶע טאָה ןלעָׁשְרעֶה .ןייַרֵא ןעֶטאַט רחיִא ןיא ןעֶטְלאָׁשעֶג
 םייַהרעֶד ןיִא ראָג זיִא איִז ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ו עַרָה ןֹוׁשָל זיִא סאָד -

 .עֶועֶג שי
 טאָה !ןיירַא ןעֶטאַט טְנעֶמאַט רהיִא ןיִא ַחּור ַא ,ּוצְרעֶד טיִנ טאָה סע --

 רהיִא ייַּב ְךיִא ּבאָה גיִנעוֶו ,לאָמ ַא ְּךאָנ ןעֶפּורעֶנְּבָא רּוחָּב הֶביִׁשְי רעֶד יז
 ? רהיִא ראַפ ְּךיִד טְרהַא סאוָו ? טְשְלַהעֶ

 ןעֶמ איוִו ןראָהּוצ טיָנ רהאָט ְךיִא ,טיֹורְּב נּוא ץְלאַז רהיִא םסֶע ְךיִא --
 !איִז טְלעֶׁש

 עֶלעֶרְניַרְּב טאָה תֶמאַּב ׁשְטאָח ,טְגאָזעֶג טייֵקְשְלאַפ טיִמ טיִנ סֶע טאָה רֶע
 עֶנעֶנייֵא עֶרְקיִא ראַפ טיִנ ,ןעֶנּופעֶג בֹוט ץיִלֵמ םעֶנעֶטעֶּבעֶגְטיִנַא םהיִא ןיִא
 . רעטשומ ַא סעֶלעֶריִמ עֶטּוג רעֶד זיִא איִז סאוָו ,םעֶד ראַפ רונ ,םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ

 ,ןראוָועֶג רעֶייֵהְט גוא ּבעיל ךיֹוא טְציִא םהיִא איִז זיִא רּונ רהיִא ּבעיִל ּוצ

 ְךיַא טיִמ רהאָּט ןעֶמ !סעֶקיִנֹהְבֹוט ייּופְּכ , עֶגְיִדְניִז עֶללַא טייַז רתיִא --

 ו ןעֶרעֶרְכיֹוא טְשיִנ טְראוָו ַא
: 



1 

 יט 04

 ןגעוֶו , ייֵז ןעֶׁשיוִוְצ תֹוקֹולֲחַמ עֶקְרייִטְׁש ַא ןעֶמּוקְסיֹורַא טְנאָקעֶג טאָה סֶע

 סיֹורַא טיִנ טְציִא טְאַפ םהיִא זַא , ןעֶטיִמ ןיִא טְנאַמְרעֶד טיִנ ְּךיִז טְלאוָו רֶע
 גיִטהעֶו ַא טיִמ םירֵבֲח עֶנייַז טאָה רֶע נּוא ,ןעטדנּוועג ַא ופ םעַּב ַא ןעֶטיוו ּוצ
 ,ןעֶגיְׁשְרעֶפ

 ץעוֶועֶג זיִא גאָט רעֶד ׁשְטאָח ,ןעֶפסֶע ןעֶגְנאַנעֶג טיִנ רֶע זיִא ןעֶנְראָמ ףיֹוא
 ,זיֹוה םעֶלעֶדְנייַרְּב ןּופ טייוַו ץְנאַנ םאַנ רעֶדְנַא ַא ןיִא ראָנ

 היִמאַּט ,טְרעֶלקעֶג רֶע טאָה ,ןרעוֶו ּוצ דנּוזעֶנ ְךיִנ יֹוזַא טיִנ טְסאַּפ םָענ
 רעֶנאָׁש גּוא רעֶסעֶּב םעֶפֶע זיִא ,ןעֶלעֶדְנייַרְּב ןופ ןרעוֶו רהאוָועֶג ְּךיִמ ןעֶמ טמּוק
 , "גידְנעֶגיִל ןעֶניִפעֶג ְּךיִמ ללאָז ןעֶמ -

 רהאְועַנ ןעֶקִיִש טעוֶו עֶלעֶריִמ זַא ,טְנאָזעֶג םהיִא טאָה ץְראַה סאָד
 עֶלעֶרְנייַרְּב יקאט זיִא נאט ייַּב ףְלעוֶוְצ רעֶנייֵז ַא גוא ,טְכאַמ רֶע סאוָו ןרעוו
 רעֶסיֹוא ראָג זיִא ,ןעֶּבעֶל ללאָז ,עֶלעֶריִ רהיא זַא ,טְלהאָצְרעֶד טאָה נּוא .,ןעֶמּוקעֶג
 ,טְכאַמ רֶע סאוָו ןעֶסיוִו ליוִו גוא ,תֹונָמֲחַר ןּופ ְךיִז

 .טְנאָרפעֶג איִז טאָה ? ןהּוז ןייַט ,ּוטְסְכאַמ עׁשֶז סאוָו --
 טאַהעֶנ תֹונָמֲחַר טאָה סאוָו ,רעֶטְכאָט רֶעייֵא טיִנ זַא !רעֶססעֶּב זיִא ריִמ --

 .ןהעָשעֶג ריִמ טיִמ טְלאוָו סאוָו טְׁשיִנ ְּךיִא םייַַו ,ריִמ ףיֹוא
 ! טעוֶועֶטאַרעֶג ְךיִמ טאָה איִז --
 ..ךיִז ןיִא טיִנ ללאַנ זאָּב ןייֵק טאָה ,דְניק טְנאַליִרְּב ַא ריִמ זיִא איִז -

 עֶלעֶרְנייִרְּב טאָה !ןעֶּבעֶג לֶזֵמ ןעטוג אֵזַא רהיִא אוה ךּורָּב טטאָנ רּזנ לאָז

 , רהיִא ראַפ טטאָנ ,ןְהז ןייֵמ ,טעֶּב-טְרעֶוְטְָאעֶג ץְלאָטְׁש םעֶנעֶדיִפּוצ ַא טיִמ
 לעֶדֶע רהיִא ראַּפ ןעֶלהאָצעֶּב רהיִא טטאָנ ללאָז ,הָמֹותְי ַא ְךיִּבעֶנ זיִא איז
 אוד סאוָו טיִמ ןהאָוְפְרעֶד ְךיֹוא ְּךיִד ללאָז טטאָנ ,ןהוז ןייֵמ , דְנּוזעֶג ייֵז !ץְראַה

 ! ְךיִז טְשָניוִ
 וצ ןעֶלייֵא טיִנ ללאָז רֶע ,ׁשֶמֵׁש םעֶד ןעֶמעֶּבעֶג איִז טאָה גיִדְנעֶהעֶנְסיֹוַא

 ראַשְט ןייֵק רהֹעְמ לאָז םִע ,ןעוֶויֹוא ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןופ ןעֶמיֹוק םעֶד ןעֶכאַמְרעֶפ
 דאַׁשְט ןייק ּךיֹוא ןעֶטְכעֶנ זיִא סֶע וַא ,ןקאוָוְׁשעֶג טאָה ׁשְמַׁש רעֶד .ןייַז טיִנ
 פאק םעֶד אָד טאָה םיִרּוהָּב הָביִׁשֹי איִד ןּופ רעֶנייֵק זַא : ,הָיאְרִהְו ;ןזעוָועֶג טיִנ

 , טעֶדְאַׁשְטְרעֶפ שיִנ
 עֶלעְֶניַרּב ךיז טאָה ? ןרעֶדְנַא ןייַא ּוצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה רהיִא טְכייֵלְג סאָָו -

 איו פאק ןעֶטְפאָטְׁשְראַפ אֵזַא טיִנ טאָה ,דְניֵק לעֶדֶע ַא זיִא רֶע .ןעֶפּורעֶגְּבָא
 | ְךייַא טעֶּב ְּךיִא ,גְנּוטְכַא טיִנ  ייֵז

 רעבא



 == ר עא י ==

 םְנידְרעֶפ ,טאַהעֶג טְׁשיִנ ליֹומ ןיֵז ןיִא טְנייַה ְךאָנ טאָה רֶע רעֶגָא --

 רעֶטּוּפ טיִמ ץיִרְג רעֶּבאָה ַא ןעֶּבאָה דְלאַּב ללאָז רֶע , טהעֶז גּוא הֶוְצִמ איד יִקאַּמ
 / עְנאָמ םעֶד רעֶביִנ טאָה רֶע ,עֶלעֶרנייַרְּב ,רעֶטּוּפ עֶׁשיִרְפ רוג ; ןייַרַא ליֹומ ןיִא
 , טעֶדאַׁשְטְרעֶפ פאק םעֶד רעֶרייֵא ןעֶּבְראָדְרעֶּפ

 תיֵּב ןיִא טְכאַרְּבעֶג טְסְניִד סעֶלעֶדְניַרְּב טאָה ,םּורַא הָעְׁש ראאָּפ ַא ןיִא
 ּוא ,רעקּוצ טיִמ ייֵהְט ְךיֹוא ,םעקְראַחּוס טיִמ ץיִרָנ רעֶּבאָה ַא ןייַרַא ׁשֶרְדַמַה

 םעֶקראַחּוט איד זַא ,טְראָהעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק ןגעוֶו ,טְנאָזעֶג ןלעֶׁשְרעֶה טאָה
 ןעֶסייֵהעֶג םהיִא גּוא טְקִיִׁשעֶג עֶלעֶרְיִמ םהיִא טאָה ,רעֶקְוצ טיִמ ייֵהְט נוא
 ! ןייַז דְנּוזעֶג

 ןרעֶג טְלאוָו נּוא ןסעֶגעֶג טְׁשיִנ גאָט ןרעֶדְנַא םעֶד ןיֹוׁש טאָה רֶע ׁשְטאָח
 טְסְניִד ץראַפ טְמאָׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֶע רונ ,קעֶד ןזיִּב טְּפּזעֶגְסיֹוא קיִנְּפורְק םעֶד
 זַא ,ןעֶטְראָד איִז טְנאָז ריִמאָט ,טְראַועֶג םיִלָּכ איִד ףיֹוא טאָה סעֶכְלעוֶו ,לעֶרְייֵמ

 ו ןעּבילְבעֶג גיִרגְנוה ְנאַל טְשיִנ רֶע זיִא םעֶגירְּביִא ;רעֶטְרְנּועֶג ַא איו טְסֶע רֶע
 סע תא ,קיטְנַא ןייֵא ראָנ גאַטטיִמ ַא טֶכאַרְּבעֶג םהיִא טאָה ּבייוַו ס'ָּךּורְּב
 סיֹוא םיִלַּכ איד  ןעֶפְלעֶהוצ ְּךאָנ םהיִא טְומעֶג םיִרָוחָּב הָביִׁשְי ראאָּפַא ןעֶּבאָה

 , ןעֶגיִדעֶל ּוצ

8 

 -רעֶטְנּזעֶג ַא זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה ןעוֶו , טְכאַנ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא אּוהַה הָליַלַּב
 נּוא רעֶגְנּוה ראַפ טְשֶלַחְרעֶפ ,ןגעֶלעֶג ץְנאַּב ׁשְרְּמַה תיֵּב רעֶד ףיֹוא רעֶקְנאַרְ
 סאָד גוא ,ןעֶגְנונְּפאָה עֶנאַטּוט גוא םעֶיֶזאַטְנאַפ עֶנעֶגייֵא ןופ רעֶטעֶדאַטְטרעפ ַא
 םהיִא טיִמ טאָה סאוָו ץְלַא ןּופ טְלהיִפעֶג גיִטהעוֶו יִא קיִלְג יִא טאָה ץְראַה
 רעֶכייוֵו רהיא ןיִא עֶלעֶרְיִמ זיִא טְכאַנ רעֶגיִזאָד רעֶד ןיִא ,טְריִסְסאַּפ גאָט םעֶד

 גוא רעֶרעֶדְנַא רעֶד ףיֹוא טייַז ןייֵא ןופ טרהעקעג ךיִז ,ןעֶנעֶלעֶג טעֶּב רעֶמעֶראוַו
 .ןרעוֶו ןעֶפאָלׁשְטְנֶע טְנאָקעֶג טיִנ

 טאָה םיֹוק נוא ,טְכאַוועֶגְּפיֹוא טְציִא ְךיִז ןעֶּבאָה עֶקִיְרְדְנייַא עֶגיִרהיִרְפ איִד
 רֶליִּב סאָד רהיִא ְּךיִז טאָה ,ןרעוֶו וצ ןעֶפאָלְׁשְטְנֶע טְכאַמעֶנוצ ןעֶגיֹוא עֶרהיֵא איִז

 רעֶד ףיֹוא רעֶסאַלְּבַא טְגיִל עֶלעֶׁשְרעֶה איוִו , טְללעֶטְׁשעֶג ןעֶניֹוא איִד ראַּפ

 עֶנאָׁש עֶנייַו ,ןרעֶטְׁש ןעֶסייוַו טְראַצ ןייַז טהעֶז איז ,לעֶטיִה ַא ןהֶא , עֶּפאַנאַק
 ןעפעלש

 יי ר מג עעיצ עאב }
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 ,רעֶטְנּורַא ראאָה עֶצְראוַוְׁש עֶנייַז רעֶטְנּוא טייוַו ןעֶהעֶג עֶכְלעוֶו ,ןעֶלְקְניוִוןעֶּפעֶלְׁש
 ןעֶמעֶּב עא ,קְנאַד טיִמ רהיִא ףיֹוא ןעקוק ןעֶניֹוא עַצְראוַוְׁש עֶסיֹורְג ראאָּפ ַא נּוא
 , דְנעֶלֶע ןייַז ףיֹוא -- דייֵלְטיִמ ,טייקמעֶרא ןייַז ףיֹוא תֹונמֲחַה

 ןופ ןעֶטְכאַרְט גוא ןעֶּבייַרְטְרעֶפ ּוצ דְליִּב סאָד טְהיִמעֶג ְךיִז טאָה איז
 איִז זַא ,גיִדְנעֶנאַמְרעֶד טְמאָׁשעֶג ןייללַא ְךיִז ראַּפ ְּךיִז טאָה איִז ;םֶרעֶדְנַא םיִּפָע
 ןייַז ,טְנאַמְרעֶד רעֶטעֶפ רהיֵא ןוֵכְּבַא טיִמ טאָה א , םהיִא ןופ טְכאַוְּפ
 טְנאַמְרעֶד איִז זַא ,טְלאק רהיִא טְרעוֶו סֶע גוא ;דְניִק-רעֶטְסעוֶוְׁש רהיִא ,ןעק;לָאּוטְש
 רהיִא טְלְהאָצְרעֶד איִז סאוָו , תֹומְכָח נוא תֹולֲעַמ איד ,דעֶר םעֶמְהּומ רעֶד ְךיז

 טהעז איִז גוא רעֶקְראַטְׁש ְךאָנ ןעֶניֹוא איִד טְכאַמְראַּכ איִז .. ןעקלַאּומְש ןופ .
 איִז ,טְכאַד רהיִא זַא ,םהיִא איִז טהעֶז טְנֶעֶהאָנ יֹוזַא גוא ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה רעֶדיוִו
 טקור איִז ,רעטְנּורַא ןעֶשיק איִד ְּךיִז טקּור גְנּולְצולְּפ . םעֶהְטֶא ןייַז ְךיֹוא טְראָה

 קירּוצ ׁשְרְדֶמַה תיֵּב ןיִא זיִא רֶע זַא , ְּךיִז טְנאַמְרעֶד גוא ףיֹורַא קיִרּוצ אוָז !

 ּוליִפֲא ,קְנאַּב רעֶטְראַה ַא ףיֹוא ךיִּבעֶנ רעֶקְנאַרק ַא טְראָד טְּפאָלְׁש גוא ןעֶגְנאַנעֶ
 טְליוִו רהיִא ,ץְראַה סאָד רהיִא טְקיִרְד להיִפעָג -תֹונָמֲחַר ַא .... ןעֶׁשיִק ַא ןהֶא

 !פאק רעד תעוָו ְךאָנ םהיִא טּוהְט ? רֶע טְכאַמ סאוָו ןעֶסיוִו ְּךיז

 . ץעוֶועֶג לעריימ א טיִנ ְךיִא טְלאוָו ,איִז טְכאַרְּט !עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶדְנעֶלֶע
 ךיִא , טְסְכאַמ אּוד סאוָו ןּוהְמ קוק ַא ןהענ טְכאַנ רעֶּבְלאַה ׁשְטאָח ְךיִא טְלאוָו
 רעֶרּורְּב ַא איו נוא ,ןעֶגְנעֶרְּבְטיִמ עֶקֶעַד ַא טימ ןעֶׁשיִק א םייַה ןייֵמ ןּופ ריִד טְלאוָו
 ! ןרעוֶו דְנּוזעֶג טְסְלאוָו אּוד זיִּב ןעֶצְטיִז ריִד ןעֶּבעֶנ

 -וצ רעֶקְראַטְׁש טְׁשיִנ םהיִא טאָה איִז סאו ,גְנאַּב רהיִא טּוהְמ סֶע גּוא
 סאוָו ,עֶפְריוִוראָפ ְךיִז איִז טְכאַמ רהעְמ ְּךאָנ נּוא ,ןעֶניטְכעֶנ ּוצ אָד טְדעֶרעֶנ

 ּוצ גְנּוקיווקְרעֶד א טיפע דְנעֶבָא ןיִא ׁשְטאָה םהיִא ןעֶללאַפעֶגְנייֵא טיִנ זיִא רהיִא
 איד גוא ,ןהעטְשּוצְפיֹוא ןעֶניִנעֶּב ןטימ ןענהאמ :טְראוָו ַא ְךיִז טיִנ איִז . ןעֶקִׁשּוצ
 ראַפ ןעֶּבעֶג טיִט רהיִא גוא ,ןרעוֶו ראָועֶג םהיא טְסְניִד איד ןעֶקִׁש אַז עֶטְסְרֶע
 , ןעֶניִפעֶג ּבּוטְׁש ןיִא רונ טעוֶו איִז סאוָו םהיִא

 ףעיִּפ טאָה רעֶנייֵז רעֶד ויִּב ,ןעֶנעֶלעֶג איִז זיִא ןעֶקְנאַדעֶג עֶבְלעֶזַא ןיִא
 ,ראועֶג ןעֶפאָלְׁשְטנע ךוְִדְנֲע זיִא גוא ,ןעֶנאָלְׁשעֶג

 ץעוֶועֶג עֶטְנעוֶואַדעֶגְּבָא ַא רעֶטּוט איד ןיֹוׁש זיִא ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא זיִא איִז זַא
 . ןסעֶגעֶג קיִטְׁשהיִרְּפ ןיֹוׁש טאָה גּוא

 טאָה איז זַא ,טְנאַרְפעֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ? ןיֹורק ןייַמ ריִד זיִא סאוָו --

 ז גיִהְטיִטְּוא יֹוזַא ּוטְזיִּב סאוָו ,ןהעֶזְרעֶד ןעֶכאָרּבּוצ איו םיִּפִע דניֵק רהיִא
 , ןעֶרעוֶוְטְנָא ּוצ סאוָו טְסּואועֶג טְׁשיִנ גּוא טְמאָׁשְראַפ ְךיִז טאָה עֶלעֶרְיִמ

 רט
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 ףהיא ללאָז איִז ןעֶנאַטְׁשעֶגּוצ זיִא נּוא ןראוָועֶג גהּורְנּוא זיִא עֶלעֶדְנייַרְּב זַא .רונ
 אָד יִקאֵט זַא ,טְרעֶלק איִז ,טְרעוֶוְטְנָאעֶג איִז טאָה ,רהיִא טְלהעּפ סאוָו ;עֶגאָז

 .אֵׁשטְרעֶפ יֹזַא ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה סאוָו ,דאַׁשְט רעֶד ןייַז טְוּומעֶג ןעֶּטְכעֶג טאָה
 רעיִפ ויְּב טאָה איִז נּוא ,פאק רעֶד העוָו ְךיֹוא םיִּפֲע טּוהְט רהיֵא םּוראוָו ,טעֶד

 . ןרעוֶו ןעֶפאָלְׁשְטְנעֶע טְנאָקעֶג טְשיִנ רעֶגייֵז א
 א טְנעֶלעֶגְנעֶוַא טעֶּב ץַא רֶלאַוְנ טיִמ טעֶמִּכ איִז טאָה עֶלעֶרְניְַ

 .גנּוּבאָל ַא ןעֶצְכאַמעֶגְנייֵא עֶטְסעֶּב עַרהיִא ןופ ןעֶנארְטעֶגּוצ רהיֵא דְלאַּב
 ץֶפיֵזַא טיִמ איִז טאָה ןטְׁשיִנ ראָנ רעֶנייֵק טיִנ ,עֶׁשיִמאַמ ,םהיִא --

 ? םהיא ףיֹוא דְנעֶלֶע ַא טיִנ זיִא ,טְנאָזעֶג

 עֶלעֶרְנייַרְּב ְךיִז טאָה ?זיִא עֶמאַמ ַא רֲעייַהְּט איו ,דְניִק ןייֵמ .ּוטסהעֶז --
 סאָד איוִו ּבָא דְניֵק סאָד איִז טיִה טֶּבעֶל עֶמאַמ איִד גְנאַל איוִו .,ןעֶפּורעֶגַּבא
 איד ּוצ הֹעָו גוא ְּךֶא ןַא - עֶמאַמ איִד הֶליִלָה טְּבְראַטְׁש , פאק ם'נופ גיֹוא
 זיִא לעֶדאָטְׁש םעֶנעֶנייֵא ןיִא ּוליִפֲא ,דְמעֶרְּפ רעֶד ןיִא רונ טיִנ ! ְךיִּבעֶנ םיִמֹותְי

  ןייַז טְשיִנ עַגרְו העְׁש עֶזאָּב איִד לאָז ,ןייְֵׁש ַא איו רנעֶלֶע ןעֶמ
 ! ןעֶכאָה ּוצ תֹונָמַחַו ןעֶדְנעֶלֶע ַא ףיֹוא ,עֶשמאַמ ,הָוצִמ ַא יֵקאֵט זיִא -

 -ּוצ ריִמ !םדיִא ףיֹוא עֶׁשיִמאַמ ,תֹונְמַהַר ְךיֹוא אּוד ּבאה ,טְנאָזעג עֶלעֶרְיִמ טאָה

 ןהֶא רעֶקְנאַרקַא טְראָד טְניֵל רֶע איו  ְךיִז ןאַמְרעֶד ּךיִא זַא ,ץְראַה סאָד טהעֶג
 .ןעְֶנאַלְרעֶר םיִּפִע םהיִא לאָז סאוָו דְנאַה עֶייֵרְטעֶג ַא אָּטֶשיִנ ,ּוליִפָא  ןעֶׁשיק ַא
 ,..טאַהעֶג טְשיִנ ליֹומ ןייַז ןיִא סיוִועֶג ְךאָנ טאָה רע

 ?ןרעֶדְנַא ןייֵא ףױא סֶלֵא תֹונָמֲחַר רהֵעֶמ םהיִא ףיֹוא איִז טאָה סאוָו ראַּפ

 טְׁשיִנ תֹונמֲחַר םֶדְניֵק רהיִא ויִא ןעֶלעֶדְניַרְּב  טְגאָרְפעֶג טְׁשיִנ ְּךיִז .איִז טאָה
 איֵז ,ץְראַה טוג רהיא רייפ טְּביֹולעֶג גיִדְנאָטְׁש איִז טאָה איִז :ןעֶזעוֶועֶג הֶׁשֹק
 -נייק להיִפעָנ םעד טאָה איז ׁשְטאָח , טְלהיִפעֶג תֹונְמֲחַר טְפֶא ְךיֹוא ןייַללַא טאָה
 ָךודיִש ַא וצ לעֶדייֵמ ַא ראַפ זיא תֹונְמַהַר זַא רּונ ;ןעּנעֶגעֶנְכאָנ טְׁשיִנ לאָמ
 טיִמ גידְנעקק ןעֶמּונעֶגְרעֶּביִא ְךיִז טאָה נּוא , טְסואוועֶג איִז טאָה ,הָלֲעַמ ַא
 ,טְשיִנ הָלֲעַמ עֶטּוג ןייק; טְלהעֶפ םהיִא סאוָו ,דְניִק גיִצְנייֵא רהיִא ףיֹוא טְפאַשְּבעיִל

 רתאְנעֶג ןעֶקְנאַרְק םעֶד דְלאַּב יִקאַט ןהעֶג ּוצ טְגאזעֶגּוצ ןעֶלעֶריִמ טאָה איִז
 טעוֶו ,גאט ןייַז ןעֶססע ןהעֶג טיִנ ְּךאָנ ןנאק רע ּכיֹוא זַא ,ןהעְז טעוֶו איִז גוא ,ןרעוֶו
 ּוצ ; ןייַז דָנּועֶג םהיִא ראַפ טעוֶו סאוָו ןעֶקיִׁשֹוצ םהיִא נּוא םייַהַא ןעֶמּוק איִז
 1 טְסיִזְמּוא ראָנ רֶׁשְּפֶא לעֶּפאָט םעֶד טיִמ לייוַוְרעֶד ןעֶנאָרְט ְךיִז איִז ללאָז סאוָו
 ְךאד זיִא איִז לייוַו ,ןעֶּבייֵלְּב ןעֶלעֶריִמ טימ , רהיא טימ אָד זומ לעֶרייֵמ טְסְניִד סאָד
 . ןעָּבייַלְּב טְשיִנ ןייֵללַא רתאָט גוא ןעֶצְנאַנ ןיִא ראָנ טיִנ ְךיֹוע

 גוא



 ,ןעוֶועֶג ׁשֶרֶדַמַה תיֵּב ןיִא עֶלעֶרנייַרְּב יִקאַט זיִא םורַא טּוניִמ עֶכיֵלְמֶע ןיִא
 .העֶפ טְׁשיִנ ןנאק עָלעֶׁשרעֶה זַא ,טְכעַרְּבעֶג הָעיִדְי איֵד ןעֶלערֶוְט טְראָר ןופ גוא
 זיִא רע--טעוֶואָטאַרעֶג תֹוׁשָלַה ןּופ םֹהיִא טאָה איִז סאוָו ,הָבֹוט רהיִא ןסעֶג

 טיִנ ְךיֹוא טְנייֵה ְּךאָנ זיִא גוא , ןעֶועֶג שעֶדאַׁשְטְרעֶפ קְראַטְׁש ְךיִּבעֶג יִקאַט
 . דְנּוזעֶג

 ראַפ ְּךיִז ןעֶמאָׁש םיִפָע ןעֶּבייֵהעֶגנָא איִז טאָה ,ןָא ךאוָוְטיִמ םעֶנעֶי ןּופ
 -עֶנ טאָה איִז ןנעוֶו ,םיֹורַא טְׁשיִנ רעֶמיִצ רהיִא ןּופ רעֶהיִרְפ טְנעֶלְפ נוא ,םהיִא

 ,ןעקוקעֶגְנייֵא ְּךיִז ,ןרעֶנּוצ לעֶניִפְׁש םּוצ טְנעֶלְפ איז זיִּב ,אָד זיִא רֶע זַא ,טְסּואו
 םעֶד ןעֶפיֹולְכרוד איִז טְנעֶלְפ ןנאַד נּוא ,ּפאק רהיִא ףיֹוא ראאָה איִד ןעֶמאַקְרעֶּפ

 והיא ןיִא ןירַא דְלאַּב גוא ןיירא ךיק ןיא , דניו א איו רעֶמִיִצ-ססע
 . קירוצ רעֶממיִצ

 א

 .טְּכעֶלעֶנעֶּביִא טייצ איִד עֶלעֶׁשְרעֶה רֶמעֶרֲא רעֶד טאָה םֶרעְֶנַא
 ףע/ טאה ,קְנעֶרק רעֶטְלעֶטְשְרעֶפ ןייַז ןּופ ןראָועֶג דְנּועֶג זיִא רֶע איו

 סאוָו ידנעֶססיוִו טְׁשיִנ טְפאָהעֶג טאָה ץְראַה סאָד ,טְנהיִפעֶג ּךיִלְקילְנ טַעְמִכ ּיִז
 איוִו ׁשְטאָה ,ְךייַר קְראַטְׁש ,ןרעוֶו ְךייַר טְלאוָועֶג ְךיִז טאָה םהיִא :!טְפאָה םִע

 ראָה ַא ּוליִפֲא ּךיִז ראַּפ ,ןעֶקְנעֶׁשקעוֶוַא רהיִא טייֵקְכייֵר ןייַז רֶע טעוֶו ןנאַד ,דליִׁשְטאָר
 רהָעָמ ְךיִז טעוֶו רֶע -- נּוא ,..ןעקְנאַד םהיִא ,ןעֶטהעֶנּוצ טעוֶו איִז ,ןעֶזאָלְרעֶּביִא טְשיִנ
 ,רעֶטְסעוֶוְׁש ַא טיִמ טְדעֶר רעֶדּורְּב ַא איוִו רהיִא טיִמ ןעֶדעֶר טעוֶו ,ןעֶמאָׁש טְׁשיִנ

 רֶע ףְראַד סאוָו גוא ןהעֶטשְרעֶפ ןעֶגניִו ןייַז טעוֶו איִז ,רהיִא ראַפ ןעֶגְניִז טעוֶו
 .י.1 טלעוֶו רעֶד ןיִא ְּךאָנ ןנעֶד

 ןעֶמעֶרָא םעֶד ןיִא ְךייַר ןעֶמ טְרעוֶו איוִו ? ןהעָׁשעֶג סאָד לאָז יֹוזַא איו
 ןיֹוׁש ְךאָד זיִא איִז ,טייקכייר ןייַז עֶלעריִמ ְּךאָנ ףראד סאוָו ּוצ ?ׁשֶרְדַמַה תיֵּב
 טְׁשיִנ םהיִא טאָה ץְלֶא סאָד ז לעֶטאַטְׁש ם'נופ עֶטְסְנייֵר איד ְךיֹוא םעֶד ןהֶא
 { רונ ליִו טמאָנ ןנעוֶו ׁשְרְדמַה תיֵּב ןיא ּוליִפַא ןרעוֶו ןעֶמ ןנאק ךייַר .טרהַאעג

 רעֶנעֶטְלאהעֶּב ַא ְךיִז טְניִפעֶג סֶע ּואו ןייַז הֵלְמ םחיִא ,ןעֶמּוק ןנאק איִבָנַה ּוהָלֲא
 ,רעֶּבְליִז ,דְלאָנ טיִמ טיִנ זַא ,ןנעֶד סאוָו טיִמ גּוא 3 טְׁשיִנ סאוָו ראַפ ..רָצֹוא

 ,טְכאַרְטעֶג רֶע טאָה 1 ןעֶניִפעֶג ןַח ןעֶלעֶריִט ייַּב רו ןנאָק תֹובֹוט םינָבֲא גּוא
 ןיא
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 עג טְׁשיִנ לאָטְנייֵק איז טאָה ןעֶגניִז ןייַז ,טְׁשיִנ איִז טהעֶטְׁשְרעֶפ ארָמְנ ןיִא
 יָבייֵר אֵזַא ְּךְרּוד טְׁשיִנ ּביֹוא רהיִא ּוצ ןעֶמּוק רֶע ןנאק עֶׁשֶז יֹוזַא איוִו ,טְראָה

  ןעֶכאַמ ְךייַר םהיִא ללאָז רֶע ,ןעֶטעֶּבעֶג טאָג טאָה רֶע נוא ?םדְליִׁשהְטאָר איוִו טייק
 טאָה רֶע ןנעֶד ; ןּוהְּט םהיִא סֶע טעוֶו טאָנ :טְּכּכאָהעֶג טאָה נּוא ,םַנ ַא ךֶרּוד

 .םָע רֶע ללאָו סאוָו ראַפ ו ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ןטיִמ םהיִא ןעֶניִד ןעֶמּונעֶגְראָּפ ְךז
 ו ןעֶניִגְרעֶפ טְׁשיִנ םהיָא

 רינ םֶּפְראַרעֶב םֵאָה רֶע נזא ,ןעֶמוקעֶג זיִא ְךאָוְפיִמ רעֶטְפְרעֶו רעֶד . זַא רונ
 םיִדָנְּב עֶנייַז םעֶרָא איו טְקּקעֶגְמּורַא גְניֵלְצוְּפ ְךיִז רֶע טאָה ,ןעֶלעֶדְנירְּב ּוצ
 סאָד זיִא םהיִא נּוא ...ןעֶניֹוא עֶרהיִא ןיִא ןעֶהעֶזְסיֹוא זומ רֶע דְנעֶלֶע איוִו ,ןעֶנעֶז

 . ,ןעֶראָועֶג םעֶרָא ְךייַר ןופ גְניִלְצּולְפ טְלאָו רֶע איו , ןעֶראוָועֶג טְמעֶלְקְרעֶפ ץְראַה
 ,ןעֶלעדְנירְּב ּוצ יֹוזַא ןעֶהעֶג ּוצ טְמאָׁשעֶג ְּךיִז טאָה רֶע נוא

 טמאָנ !ןעַפְלאָהעֶג טְׁשיִנ ןעֶמעֶלְק סאָד גּוא ןעֶמאָׁש סאָד רעֶּבָא טאָה םִע
 ןיִא ניִטהעוֶו ןייַז םיִועג ּוליִּפֲא סייוַו איִבָנַה ּוחְלֲא ןוהְט טיִנ סַנ ןייק ליוִו

 ףְלעוֶוְצ ןיֹוׁש זיִא טָא גוא ,ןעֶכאַמ ְּךיִלְקיִלְנ םהיִא ןעֶמּוק טְׁשיִנ ליוִו נּוא ןעֶצְראַה
 ּוצ גאט ייד ןייַז רעֶּבעיִל טְציִא טְלאוָו םהיִא ...ןעֶסֶע ןהעֶג וומ רֶע רעֶנייֵז ַא
 ! ףונ ..!רהיא ראפ ןעֶזייַועֶּב ּוצ ןעֶסיִרעֶגְּבָא גוא דְנעֶלֶע יֹוזַא ְךיִז רעֶרייֵא ןעֶטְסאַפ

 רֶע ןנאק םאָד ? ְךאָוְטיִמ רהיִא ץעֶנעֶדְנירְּב ןעֶנאֶוְבֶא 1 טְׁשיִנ ןעֶמ טהעֶג איו
 , טְׁשיִנ

 -רעֶד ןופ ןּוהְמ קוק ןייַא ׁשְטאָח , איִז ןעֶהעֶז רּונ ,רֶע טהעֶנ ןעֶסֶע טְשיִנ
 טְׁשיִנ עֶהּור נּוא טְרָא ןייֵק טעֶו רֶע ,טְראָפ םהיִא טְהיִצ סֶע גוא ..םְִנעֶטייוַו
 ...!ןעֶהעֶז איִז זומ רֶע , ןהעְג וּומ רע ,ןעֶניִפעֶג

 -נייֵא טונ ְּךיִז ,ןעֶׁשאוועֶגְמּורַא ְךיִז ,רֹויָּכ ׁשֶרְדֶמַה תיֵּב םּוצ ּוצ זיִא רֶע נוא

 איֵר ,ראאָה עָצְראַוְׁש עטְוֹורקעֶג עֶנייַז טְמאקְראַפ ,לעֶגֵּפְׁש ַא ןיִא איוִו טְקּוקעֶג
 זיִא יֹוזַא זַא ,טְכאַדעֶג טאָה םהיִא איוִו טְצעֶזעֶגְפיֹורַא ּפאק ץפיֹוא יֹוזַא לעֶטיִה
 , ןעֶססֶע ןעֶגְנאַגעֶג זיִא גוא ,רעֶנאָׁש

 , ןעֶנְנאַנעֶגּוצ ןעֶבאוָו ייוֵוְצ רעֶּביִא נוא גאָט טְכַא רעֶּביִא ךיֹוא זיִא יֹוזַא

 ְךייַר איונ ןעֶנּופעֶג הָצֵע ןייֵק טאָה רָע נוא ,עֶטיִלעֶג ְּךיְִקעֶרְׁש טאָה םֶנייֵז ץְראַה סאָד
 . ןרעוֶו ּוצ ְךיִלְקיִלְנ איוִו גּוא

 ןתֶא ,ּבייַהְנָא ַא ןהָא ,ןעֶלְלאַפעְֶנייַרַא לֹרָפַס ַא סיִּפָע םהיִא זיִא לאָמְנייַא
 עֶכיִלְטֶע רע טאָה םיֹוק נוא ,ןעֶנעייֵל ןעֶּבייֵַהעֶגְנָא רע טאָה הָנְוַּכ ןהֶא ראָנ .ףֹוס ַא

 רְנאַה ןפ לֹרְּפַמ סאָד טְנאָקעֶג ְׁׁשיִנ ןיֹוׁש רֶע טאָה טְנעייַלעֶנְבָא ּךעֶלְטאָלְּ
 ףע יא עֶבְלעֶז ַא ןופ םיִּפֲע םחיא ןיִא ְךיִז טאָה םִע : ןעֶזאָלְיֹורַא

 מלהאצ



 6 ר |
 ַא ,ןעֶּביִרְשעֶג עֶכאַרּפְׁש עֶנאָׁש נוא הֶציֵלְמ עֶּבעיִל ןיִמ אַזַא טיִמ גוא ...טְלהאָצ

 -סיֹורַא טְנּומעֶנ רעֶנעֶי סֶע טאָה ןעֶצְראַה ןייַז ןּופ רּונ זַא ,טְכאַדעֶג טאָה םהיִא
 . ןזעוֶועֶג "ןֹויִצ תַבֲהַא, רעֶד זיִא סאָד .ןעֶמהעֶג !

 אָדָמְנ רעֶד ףיֹוא ןעֶפָא סאָד טאַהעֶג אֶרֹומ ןייק רֶע טאָה ּכיֵהְנָא ןיִא =
 םיִרְפְס איִד ּוצ ראָהעֶג לֹרָּפַמ סאָד זַא ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ טאָה רָע ,ןעֶטְלאַה ּוצ
 עֶׁשיֵלֶא ןופ זיִארע נוא ,ןעֶללאַפעֶג סיֹורַא םיֹוׁש ןופ ןרַחַא ןעֶנעֶז עֶכְלעוֶו ,םיִנֹוציִח

 טְשיִנ טראוָו ׁשיְִרְיִפַא .גיִצניֵא ןייק אָד טאָה רֶע .ןראָעֶג רַחַא הָיובֲא ןָּכ ֶׂ
 רעֶזנּוא ןָא םהיִא טאָה טְנעייֵלעֶג אָד טאָה רע סאָו ץְלַא ,ָּבוְדַא ,ןעֶנּופעֶג
 -ראָפ םִיַלָשּורְי טְראָטְׁש עֶפיֹורְג עֶנאָׁש איִר ,טְנאָמְעֶר לֵאָרְשִי ץֶרֶא דְנאַל גיִלייַה
 זיִא רֶע ,איִז טהעֶז רֶע ,טְכאַדעֶג טאָה םהיִא זַא ,גיִדעֶּבעֶל יֹוזַא טְללעֶטְׁשעּג

 םעֶד טהעָז רֶע , 'םיָאיִבנַה יב, איִד טיִמ 'בִנַה היי. טהעֶז רֶע ,רהיִא ןוָא !
 . גּוא ,םיִתָזַה רַה םעֶד ףיֹוא טהעָמְׁש רִע , תִיַּבַה רַה םעֶד טיִמ ,ׁשֶדְקַמַה תיֵּב .

 טְרעֶר םִע ,טונ ייֹוזַא זיִא םהיִא ..ןעֶטייַו ןּופ חַלמַה םִי ןעֶכיִלְקעֶרְׁש םעֶד טהעֶז

 ןייק טְׁשיִנ ,טויִּפ ןייק טְׁשיִנ , ׁשְרֹוקַה ןֹוׁשָל עתֶמַא ,ׁשֶרְֹקַה ןֹׁשָל םהיִא ְךיז
 איו נּוא ראָלק איוִו גיִדְנְראָה ןעֶניִנְנְרעֶפ ַא זיִא סֶע נּוא ,ןֹוׁשָל רַהֹז רעֶדָא אָרָמִנ

 ןופ ּוליִפֲא נוא ,ןרֶמִּת ןּופ םיֹורַא ְּךיִז ןעֶדעֶר רעֶטְראָו שֶדֹוקַה ןֹוׁשָל איִד ןאָׁש
 ןיִא ןעֶרָיֹוּבעֶג טיִנ רֶע זיִא סאוָו ראַּפ , טְסיִרְדְרעֶּפ םהיִא !טְסְניִד רהיִא ץֹהָבְעַמ -

 ְךִז יֹזַא ְךֹוא ןעֶלְרעֶריִמ טיִמ טְלאוָו רֶע ?טייֵצ רעֶטְׁשְנעֶּבעֶג רעֶכיִלְיַלְג רעֶנעֶי
 ןֹורְׁש ןיִא ןזעוֶועֶג ךּוטְסאַּפ ַא ְךיֹוא טְלאוָו רֶע ,ׁשְדֹוקַה ןֹוׁשָל ףיֹוא טְדעֶרעֶנְפיֹוא
 -נעֶלייַּפ ַא טיִמ הֶיַח עֶרְליִו רעֶדְנַא ַא רעֶדָא ,ּבייַל ַא טְלאוָו נּוא ,לָמְרַּכ ןעֶּבעֶג
 זיִא ּואװ גוא ,טעֶועֶטאַרעֶג טְדיֹוט ןופ ןעֶלעֶריִמ ,איִז גוא ,ןעֶמאָׁשעֶג ןעֶניֹוּב

 רֶע : ןעֶטְלאַהעֶּב ְּךיִז טְראָפ רֶע טאָה רעֶטאָּפְׁש רעֶּבָא , . 1 ׁשיִסְּקיִּפַא איִד אָד
 סאוָו לעֶכיִּב םעֶד ןּופ ְךיִז ןעֶמ טְסיוְרעֶד רעֶמאָּט ,טאַהעֶג אָרֹומ טּוׁשָּפ טאָה

 , ןייַז טְׁשיִנ ןנאק סְרעֶדְנַא םּוראָו ,ןעֶנעֶו סעֶלעֶריִמ ןופ טְרייֵל ץְראַה ןייַז
 נּוא , ןעקוקניירא ץְראַה ןייַז ןיִא טְנּומעֶג טאָה ,ץְלַא סייַו סאוָו ,איִבָנ א ןעֶרייַפ
 ראָג טְפייֵה רַע ׁשְֹטאָה ,ןֹמָּת טיִמ ןֹונְמַא ןופ הָׂשֲעַמ ַא ןיִא ןלהאָצְרעֶד אָד
 , עֶלעֶרְיִמ - איִז גּוא .עֶלעֶׁשְרעֶה

 גוא ,טְנְרעֶלעֶגְסיֹוא ְּךיִז רעֶטְראוָו עֶנייַפ עֶללַא רֶע טאָה לֹרָּפַס םעֶר ןּופ

 עפּל עֶנייַז ןעֶנעֶלְפ ,ןעֶמיִקְפיֹוַא ןעֶגיִז ןפיֹוא םהיִא טְנעֶלְפ עֶלעֶריִמ רּונ ןנעו
 'יִשְפנ תַאְׂשַמ הָניִרֲע יִבָבְל תַדְמֶח, ,'יִתָמַת יִתָנֹוי, :רעֶטְראוַו איִד ןעֶצְפעֶׁשְסיֹורַא
 ׁשָדֹוקַה ןוׁשְל ןייק טיִנ ןנאק עֶלעֶרְיִמ סאוָו ןּוהְמעֶנ גְנאַּב םֹהיִא טאָה איוִו גּוא

 ןֶגְנאַפ ןעֶזאָל ְךיִז רֶע טְלאוָו ,םהיִא טְכאַד ׁשָדְֹקַה ןֹׁשָל ןענעק איִז טְלאוָ
 ןעמ



 יעְסיֹורְג רעֶר ןיִא טְכעֶנְק ַא ראַפ ָפיֹוקְעֶּפ נּוא ץהיִפְקעוֶוַא םהיִא לאָז ןעֶמ
 עְנעֶל ְּךיִז טְלאָו רֶע ּואו ,ןעֶטְראָגְנייַו םעֶד ןיִא טְראָד גוא ,הָוְיִנ טְדאָטׁש
 איו יֹזַא טְקְנּוּפ ןעֶּבייֵרְׁש ףעירְּב אֵזַא רהיִא וצ רֶע טְלאוָו ,זאָרְג ץֹפיֹוא ןעֶהּורְּבֶא

 םהיִא טְלאוָו רעֶגְנאַפ עֶנייַז ןופ ןייַפ עֶללַא !ןעֶּביִׁשעֶג ןרֶמִּת ּוצ טאָה ןומַא
 . ןעֶנעייֵל םעיֵרְּב ןייַו ללאָז עֶלעֶריִט רוג ץייו בעיל

 ןעֶניֹוא איד תַעְּב ,טְכאַמעֶג ְךיִלְקיַלְנ רֹונ םהיִא ןעֶּבאָה רעֶּבָא תֹומֹולֲח איִד

 ,ןֶּבייַהעֶגְפיֹוא אייֵז רֶע טאָה םיֹוק ,ןועוֶועֶג ןּוחְטעֶגְנייַרַא לעֶכיִּב ןיא ןעֶגעֶז עֶנייֵז
 איד ןהעֶזְהעֶד ,דְנאוָו ׁשֶרְדַמַה תיֵּב עֶטְּביֹוטְׁשְראַפ עֶצְראַוְׁש איִד טְקְקעֶגְמּורַא
 עֶנעֶצְלאָמְׁשְרעֶפ בֶלֵח טיִמ עא עֶטְנעֶרְּבעְֶסיֹוא עֶנְנאַל איִד ,עֶנאָלְדאָפ .עֶניִטאלְּב
 - גּוא , רעֶהיִרְפ איוִו טְלהיִּפעֶנ רעֶדְנעֶלֶע גּוא רעֶמעֶרָא ְךאָנ ְּךיִז רֶע טאָה ,ןעֶׁשיִט

 טְנאָקעֶג רונ טאָה ןֹוְמַא רעֶכיִלְקִלְנ אּזַא זַא ,ץעוֶועֶג הָדֹומ ּךיִלְְנֲע ךיִז טאָה רֶע
 ּךאָנ ןעֶּבאָה ןעֶי תַעְּב ,טְּבעֶלעֶג טאָה איִבָנַה הָועַׁשְי תַעְּב ,לאָמְטְסְנעֶד ןייַ
 ןעֶסאַג איד ןיִא ןעֶּבאָה גיִנאָה גּוא ְךֶליִמ גוא ,טְגהאועֶג לֵאָרְשִי ץֶרֶא ןיִא
 הָניִבְׁש איִד ,םֶלֹועָה תֹומּוא איד ןעֶשיוִוְצ ריִמ ןעֶנִהאוָו רעֶּבא טְציִא ,ןעֶסאָלְפעֶנ |

 שֶדֹוקַה ןֹוׁשָל טְראוָו ןייַא ּוליִּפֲא םיִׁשָנ ןהעֶטְׁשְרעֶּפ טְציִא ,זְנּוא ףיֹוא טְׁשיִנ טְהּור
 .,. טְשיִנ

 ריִׁש אֵזַא טיִמ טיִנ ּוליִפֲא ,ם"ֹונְמַא איוִו עֶלעוֶוירְּב אֵזַא טיִמ טְׁשיִנ ,ןייֵנ--
 ניִלעְֶרייַל גוא ראָנְנ ןעֶניִפעֶג ךיִא לעוֶו ,ןעֶגְּועֶג ןֹרֶמֶּת ראַפ טאָה רֶע סאוָו
 טאָה רַמִּת אוו ןעֶגְנאָּב יֹוזַא ריִמ ְּךאָנ ללאָז איִז ,ןעֶניֹוא עֶרעֶרהיִא ןיִא טייק

 ְךיִכ ,ןרעֶו ְּךיֶא ּומ ְךייר .טְנאָזעֶג ְּךיִז וצ רֶע טאָה ! טְגְנאָּבעֶג ןנֹונְמַא ְךאָנ
 ו עֶראוְפיִטְנאָמ איו ,דֶליִׁשְטאָר איו

 ,.יד ןרעֶו ְךייַר ְּךיִא ןנאק רעֶּבא יֹוזַא איו
 טראָפ יִדְנעֶטְכאַרְט נוא ,קנאַּב ׁשֶרְדַמַה תֹיֵּב רעֶד ףיֹוא לאָמ ַא גיִדְנעֶגיִ

 + ןּוהְסעֶג .גאָז ַא ְךיִז ּוצ רֶע טאָה ,ןעֶניִפעֶג ּוצ רָצוא ַא ץעֶנְרֶע
 ןעֶמ ראט ,אָרֵמְנ איִד טְנאָז ,םיִסיִנ ףיֹוא !תֹורְצֹוא ןייק אָּטׂשיִנ . .. ןייֵג

 תֹוחֹוּכ ,ןעוֶויִראָה יִקאַּט ,ןנאק ןעֶמ סאוָו ןּוהְט זומ ןעֶמ ,ץעֶזאָלְרעֶפ טְׁשיִנ ְךיִז
 סֶע זומ ְךיִא .טייַל רעֶסיֹורְג ַא טְרעֶו ןעֶמ זיִּב ןעוֶואָלאַׁשְז טְׁשיִנ דְנּזעֶג גוא
 ,ןֹואָנ רעֶפיֹורְג ַא ןרעוֶו לעוֶו ְּךיִא זיִּב ןעֶנְרעֶל טְכאַנ גּוא נאָט זומ ְךיִא ...! ןרעוֶו
 ... זַא ןעֶססיוִו איִז ללאָז נּוא ..קיִדַצ רעֶסיֹורְנ ַא

 טְכאַנ רעֶּבְלעֶוְרעֶד ןיִא רונ .טְסּואװועֶג טְׁשיִנ ןייֵללַא רֶע טאָה 7 סאָו זַא

 ,ןעֶרּב ַא טיִמ ןעֶנְעֶל טְצְמעֶועֶג געוֶוַא ְךיז ,ץעֶּבייַהעגְפיֹוא קְגאַּב ןופ ְּךיִז רֶע טאָה
 מיט



 רע טאָה ןעֶניואַד םּוצ .נאָּט ןויִּב טְנְעֶלעְֶּבָא יֹזַא טאָה נוא ,חָדָמְתַה טיִמ
 -עֶנְנָא ןעֶמְסאַפ ּוצ ְּךיֹוא טאָה רֶע ,טְנעוֶואַדעֶג הָנְוַּכ סיֹורְג טיִמ נּוא םּורְפ
 וצ ּוצ תיִנעַּת ןייַז םאוו ןָא ןעֶנּופעֶג ּפעֶצּוצ א טאָה רֶע רּונ ןנעֶו ,ןעֶּבייַה

 , ןעֶדְניִּ
 עא ,טְנעֶואַרעֶג , טְנְרעֶלעֶג רנַאָניֵא  ּךאָנ ׁשֶדֹח ַא יֹזַא טאָה רֶע גוא

 םהיא ,הֶדָמְתַה ןייַז טיִמ טְהאָרְפעֶג ְּךיִז טאָה סאוָו ,םֶלֹוע רעֶר נּוא ,טְסאַפעֶג
 טְרעֶװ רֶע איִו ,טְקוקעֶנּוצ טְׁשיִנ ְּךיִז טאָה ,טייקְמּורְּפ ןייַז ראַפ טְּביֹולעֶג
 ,ןעֶללאַּפעֶגְנייא ןרעוֶו ןעֶקאַּב איד איוִו ,ְךאוָו ּוצ ְךאוָו ןּופ רעֶכאוַוְׁש נּוא רעֶססאַלְּב

 עֶניצְנייא ןייק םיִנָּפ ןייַז ףיֹוא ְךיִז טהעֶז סֶע נא ןעֶׁשאֶלעֶגְסיֹוא-ןעֶגיֹוא איד
 ,טְׁשיִנ עֶגיִמ ָעירְּ

 יעָנ ּבעיִל רניק ןעֶנייֵא--א איו םהיא טאָה סאוָו ,הָביִׁשְי שאר רעֶד רּונ
 הָרֹוּת זַא ,טפּואוועג ְּךיֹוא טאָה רֶע רעֶּבָא ;םעֶד ןּופ טְניִהּורְנּואעֶּב ְּךיִז טאָה ,טאַה
 דָנוועֶג סאָד טְמעֶנ הֶרֹוּה איד : ׁשְטייֵט זיִא סאָד ,םָדָא לָׁש ֹוחֹּכ תֶׁשֶּתַמ ויִא

 איִז סאוָו ,ןסעֶגְרעֶפ טְׁשיִנ אֹרָמְנ רעֶד ןָא ּךיֹוא טאָה רע..ןעֶׁשְנעֶמ םייַּב םיֹורַא
 , ןעֶנעֶק  טְׁשיִנ הָרֹוּת איד ןנאק ןעֶמ !לָתֹאָּב תּומָו יִּכ םֶדָא : קּוסָּפ םעֶד טֶׁשְרַ
 גוא ,, גיִדְנעֶנְרעֶל איִז ׁשֶרְדֶמַה תיֵּב ןיִא ןֹתיִמַמ טּוׁשָּפ טיִנ ְּךיִז ללאָז ןעֶמ ןנעוֶו

 גוא ,לֵאָרְשִיְּב לֹודָנ ַא ןעֶסְקָאוְמיֹרַא טעוֶו ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןּופ זַא ,טְפאָהעֶג טאָה רֶע
 ,טְסּולעֶג ץְראַה ןייַז לעיִּפיוִו ןעֶנְרעֶל ןעֶזאָלעֶג םהיֵא טאָה רֶע

 טְנעֶקִיַרְט סאוָו ,הָרֹוּת רעֶד ּוצ יֹוזַא םֹהיֵא טְציִהְרֶע סאָו ,רעֶייפ םעֶד ןּופ
 ןרעֶטיִּב אֵזַא טיִמ טְלעֶו איִד םהיִא טְקעֶדְרעֶּפ גוא תֹוחֹּכ עֶגְנּוי עֶנייֵז םיֹוא

 ,טְשיִנ ְךיֹוא ןייללַא עֶלעֶׁשְרעֶה רֶׁשְפֶא ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ רעֶנייֵק טאָה ,ְךיֹור

 םהיִא ןעֶנעֶלְּפ םירֵבָה עֶנייַז זַא .טְראָהעֶנְפיֹוא ןעֶצְנאַנ ןיִא רֶע טאָה ןעֶגְניִ
 נִהְיִטְנּוא זיִא םִע ,לרעגייֵטְׁש ַא םיִּפָע נא גאָז ,עֶלעֶׁשְרעֶה, :ןעֶטעֶּב ןנעוֶו ךאָנ
 ! ןרעוֶומְנָא רֶע טְגעֶלְפ 'ו טיִנ טְסְגניִז אּוד ןנעוֶו ,ׁשֶרֶדַמַה תיֵּב ןיִא

 ..יו ןעגְניִו טְגעֶקעֶג טְׁשיִנ ְךיִא טְלאָו יאולַה . ערָה רֶעַי א ויִא ןעֶגְניִז -
 .ייוןעֶצְרעֶה ןיִא ניִטהעוֶו ַא רונ טְגְנעֶרְּב ןעֶגְניִ

 רהֹעְמ סאוָו רונ :ןסעֶגְרעֶּפ טְׁשיִנ ְּךאָנ ןעֶלעֶריִט רֶע טאָה ןעֶגעוֶוְטְסעֶדנּופ
 גוא ןראוָועֶג הָדְמְתַה ןייַז זיִא רעֶקְראַטְׁש סאָד ,טְכאַרְטעֶג רהיִא ןופ טאָה רע

 , ןעֶטּוגַא ץּוריִת ַא ןעֶנּפעֶג טְנאָקעֶג רעג טאָה .טייֵקְמוְּפ ןייַז רעֶטְסְנְרֶע סאר
 ךאוָוְיִמ םעֶד ְךיֹוא רֶע טאָה ,ןייַז טְׁשיִנ ןעֶניִל עֶגידְניִז ןייקךיֹוא ללאָז םִע-
 ,ןעֶלעְֶניַרְּב וצ ןעֶססֶע ןעֶגְנאַנעֶג טְׁשיִנ .גוא טְפאַפעֶג

 לאטנייא
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 יע  ןעעפע: ּטׁשיִנ ּייֵהְרעֶד ןיִא רעֶדיוִו ןעֶלעֶדְניַרְּב רֶע טאָה לאָמְנייַא
 איד דאָׁש ַא .ןעֶססעֶנעֶג טיִנ ׁשְטאָח ,ןהעג וצ געוֶוַא טאַהעֶג הָנֵדְּב ןיֹוׁש טאָה

 טעוֶו סאוָו ,לאָמטְסְנעֶד איוִו יֹוזַא ןָא עֶלעֶריִמ רעֶדִיוִו טְמּוק ריִמאָט נוא "! טייֵצ
 ,..1 ראַׁשְט א רעֶריוִו ? ןּוהְט טְציִא רֶעז

 , לעֶסיִּב ַא ןעקְנעֶרעֶּב ּוצ ְךיִז טאַהעֶג טייַצ ְּךאָנ טאָה רֶע רעֶדִייִא רּונ
 סיִּפֲע טאָה סִע ,טראָהְרעֶד לול סיִזַא רעֶממיִצ סעֶלעֶריִמ ןּופ רע טאָה

 ןעֶצְראַה ץֹראַפ טאָה םהיא גוא ןעֶגְּוועֶג להיפעֶג טימ עיִראָלעֶמ עֶדְנעֶרהיִר ַא
 ּוצ םהיִא טְלאוָו עֶמיטְׁש איד איו יֹוזִא ןעֶּנילְבעֶג ןהעטְׁש ויִא רֶע .טְפאַעֶגְנָא
 -רעֶד דְלאַּב טאָה רע ׁשְטאָח גוא .. ןעֶנאַטְׁשעֶג זיִא רע ּואו טְרָא םּוצ טְריִמְׁשעֶג
 ארֵמְנ איִד ְךיֹוא טאָה רֶע נּוא ,הָׁשִא א זיִא איִז זַא ,עֶלעֶרְיִמ טְגְניִז סאד זַא ,טנעק
 ְךיִז טְראָה רֶע סאוָו ,טְגיִדְניִז רֶע נוא ,'הָוְרע הָׁשָאְּב לֹוק, זַא ,ןעֶמעֶנְרעֶפ טְשיִנ
 טְשיִנ נּוא ןהעֶנּוצְנעוֶוַא ןעֶנּופעֶג חּכ ןייק ךיז ןיִא רֶע טאָה ןעֶגעוֶוְטְסעֶד ןופ ,ּוצ
 ְךיִז טאָה רֶע גוא ןעֶגְנּועֶג רעֶטייַו ץְלַא טאָה איִז ,ףֹוס ןֹיִּב ןראָהוצְסיֹוא
 רע רּונ טְׁשיִנ זַא ,טסּואועֶג טְׁשיִנ טאָה רֶע זיִּב ,זיִא רֶע ואװ ּוליִפֲא ןסעֶגְרעֶפ
 , ּטייֵהְרעֶלליִטְׁש עידאלעמ איִד ְּךאָנ ְךיֹוא טְגְניִז רע רעֶּבָא ,טְראָה

 עֶמיִטְׁש איד ןנעוֶו טְסְּבְלעֶז ןעֶסיֵרְּבָא טְרָא ןּופ טְנאַקעֶג טיִנ ְּךיִז טאָה רֶע
 טאָה גְניִלְצּולְּפ ,.ְּךאָנ טְראָה רֶע טְכאַדעֶג טאָה םהיִא :טְראָהעֶגְפיֹוא ןיֹוׁש טאָה
 , ןעֶנאַטְׁשעֶג ןעֶגיֹוא איד ראַפ םהיִא זיִא עֶלעֶרְיִמ נּוא ,טְנעֶפָאעֶג רהיט איִד ְךיִז

 -עֶג טראָהעֶג טאָה רהיא ,טְגאָזעֶג ךילְְניַרְפ איז טאָה !לעֶׁשְרעֶה ,ָא -
 ?ןעֶגְנּועֶג ּבאָה ְךיִא איוִו סיִו

 -נעֶנעֶלְרעֶפ ןייֵז ןּופ םהיִא ,טְגאָרְּפעֶנ איז טאָה ?ןעֶגנּוועֶג ניִטְכיִר ְּךיִא .ּבאָה
 , ןרהיִפּוצְסיֹורַא

 ! טְראָהעֶנּוצ ריִמ ּבאָה ְּךיִא סאוָו ,לעֶּביִאְראַפ ןייֵק טאָה ,טּונ רהעְז --
 עֶלעֶריִמ טאָה וןעֶגְניִז טּוג רהעז ,רהעְז טְנעֶק רהיא זַא ,טְראָהעֶג ּבאָה ְךיִא --

 1 טְנְרעֶלעֶג םִע טאָה רהיֵא 1 תֶמֶא סאָד ויִא ,טְגאָזעֶג ְךילְְנייַרְ
 ו ןעֶגְניִז ןעֶנְרעֶל ּוצ טייַצ ְּךיִא ּבאָה ןנעוֶו !ְךיִא םייוַו --
 ? טְׁשיִנ טייֵצ ןייק יֹוזַא רהיִא טאָה סאוָו --

 טאַלְנ רמ זא ןעֶגניַז ;רקע רעֶד זיא םאֶד ,ץעֶנְועֶל םְיאַד ְךיִא -
 | ֹוזַא

 נירעֶמאָׁש םתיִא גּוא הָבוׁשְּת רעֶד ןופ ןעֶראוָועֶג ןעֶפיְִפְְּרעֶפ זיִא עֶלעֶריִמ
 , ןעֶזאָלעֶגְּבאָרַא ןעֶניֹוא איד טאָה רע; .טְקּוקעֶגְנָא

 !רהיִא טהעָטְׁש סאוָו ,טְנאָזעֶג איִז טאָה ,ְךיִז טְצְטעֶז --
 סאר 8
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 . קירּוצ ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא ןהעְנּוצ טייַצ =
 | עְמפעֶנעֶג טְׁשיִנ ְךאָנ ְךאָד טאָה רהיִא 1 רתיִא טְלייֵא סאָו -

 ו גאָט ןעֶטּוג ַא ,ןעֶססֶע טיִנ ןיֹוׁש ליִח ְךיִא -
 ּו ןעֶדעֶר טְׁשיִנ ריִמ טיִמ רהיִא טְליוִו סאוָנ ראַפ =

 . טְרעֶר ץֶּביֵהְנָא ללאָז איִז טְראַועֶג נּוא טְצעֶזעְֶנעֶוַא ְךיִז טאָה רָע
 םי"צ ןיק ן= טאש ראו ,ןעביהעניא או יה רעוא או יו =

 1 ןייַז ּוצ ןייַללֲא אָד ריִמ טיִמ ּבעיִל טיִנ זיִא ְךייַא רעֶדָא ,טְׁשיִנ

 עא רֶנְרעֶטטיִצ רֶע טאָה !טְׁשיִנ טייַצ ןייֵק תָמָאָּב יִקאַט ּבאָה ְךיִא -
 | , טְרעוֶוְְנָאעֶג טְמָשְרעֶמ

 1 ןּוהְמ ּוצ ןעֶד רהיִא טאָה סאוָו --

 ו ןעֶנְרעֶל ףְראַד ְּךיִא --
 9 יהיִא טְנְרעֶל סאוָו ּוצ ,ריִמ טְנאָז =

 ! ענְרעֶל ןעֶנעֶק לאָז ְךיִא --
 עַצְנאַנ זַא ,טְראָהעֶג ּבאָה ְךיִא ? לעיּפ יֹוזַא רהיא טְנְרעֶל סאוָו ּוצ רעֶּבָא -

 רהיא רונ ,טיִנ טְּפאָלְׁש רהיִא ,טינ טְפֶע רהיִא : רהיִא טְנְרעֶל טְכאָנ גּוא גאַמ
 ּויֹזַא טּוג סאָד זיִא . , , טְנְרעֶל

 איד טיִמ טְלאָו רע איו יֹוזַא ,ןּוהְסעֶנ קוק ַא רהיִא ףיֹוא טאָה רע

 רעֶד ץופ ץעֶדעֶרְוְּבָא םהיִא טיִנ איִז טְנייֵמ ּוצ ! ןעֶגארְפ טְלאָועֶג  ןעֶניֹוא
 | 1 הָרֹוּת רעֶניִלייֵה

 !טְרעוֶוְְנאְרעֶפ דְלאַּב ְךיִז גוא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ קוק םעֶד טאָה איִז
 ּכָא טיִה רונ ,טְנְרעֶל ;ןעֶנְרעֶל טְׁשיִנ ְךייַא סייֵה ְּךיִא זַא ,טְׁשיִנ טְנייֵמ --

 ןעֶנְרעֶל ..קְנאַרְק טייַז רהיא גוא ,ןייַז דְנּוזעֶג ְךיֹוא זומ ׁשְנעֶמ ַא !דְנּוזעֶג רעֶייַא
 ? רהיִא איוִו לעיִפ יֹוזַא עֶללַא ןנעַד

 טְׁשיִנ ְךיִא לעֶו , עֶרעֶדְנַא ראַפ רהֹעִמ ןעֶנְרעֶל טְׁשיִנ לעֶו ְךיִא זַא -
 רהעָמ זומ ְךיִא ,ןעֶנעֶקי רתֹעָמ רעֶּבָא ליוִו ךיִא :עֶרעֶדְנַא ראַּפ רהֹעָמ ןעֶנעמ
 ! ןעוֶויִראָה ּוצ יאַדְּכ זיִא ריִמ נּוא ,ןעֶנעק

 1 סאוָו ראַפ --

 =- ןרעוֶו יא ליוו ןֹואָנ ַא ..טייַל רעֶסיֹורְנ ַא ןרעוֶו ליוִו ְךיִא לייוַװ --
 ןןֹואָנ ַא ןייַז ןיֹוׁש טעוֶו רהיִא זַא ,ןייַז ןעֶד טעוֶו סאוָו --
 { סּמּונ רימ טְציִא ןעּוהְט סאוָו ,איִד ןּוהָּט םֵמּוג ןעֶנאק ְךיִא לעֶוָו --
 סטּונ ַא ראפ סאוָו ,ןעֶפּורעֶגְּבָא ְּךיִז איִז טאָה ? סַטּונ ְךייַא טּוהְט רעוֶו --

 סענייק ּוליִפֲא ְךאָד טרהַא םַע 1 ךייִא ראַפ טְנְראָז רעוֶו 1 ְךיַא ןעק טּוחְּפ
 טשינ



 םימ ְּךיִז ןעהייֵרְפ טייַל !רעֶכאוַוְׁש נאָּט ּוצ גאָט ןּופ טְרעוֶו רהיִא סאוָו ,טְשיִנ
 רֶנזעֶג איד ְךייַא טְמהעֶנ הָרֹוּה איִד סאוָו ,םעֶנייֵק טְרעֶמיִק סַע נּוא הָרֹוּת רעֶייַא
 דְנעֶלֶע רעֶייַא טרהַא םעֶנייֵק גּוא ,ןעֶגְניִז רעֶייִא ראַפ ְךייַא ןעֶּביֹול טייֵל ...םיֹורַא
 םעֶד ּבעיִל ּוצ ןעֶנעֶלּוצְנעֶוַא דְנּוזעֶג לעיּפ יֹוזַא ,ְךייא ְךיִא נאָז ,יאֵדְּכ טיִנ --!טיִנ

 איִד רהֹעָמ ְךֹוא ץעֶעיִט אייז ..ּךייֵא ןעֶּביִג םייֵל םאוָו טיֹורְּב ןעסֶסיִּב ןעֶדְנעֶלעֶ
 .קְנאַד רֶעייִא םָלַא ,הָוצַמ

 , דָכָה רֶעייֵז ראַפ דְנייֵרְפ עֶנייַמ ןעקנאד טְׁשיִג ְךיִא ללאָז רעֶּביִראַד --

 1 רָנּזעֶג ןייֵט איוִו רעֶרעֶייַהְט ריִמ ייַּב זיִא סאוָו

 .םֶאָרְפעֶג איִז טאָה ז רֶנירְּפ עֶרעֶיֵא ןנעֶד ןעֶגעֶז ,ריִמ טְגאָז ,עֶׁשְז רעֶו --
 ֶניז ןיִ ְךיז טאָה רעֶבְלוֶו ,תָמָא ןעֶפיִט ןייַז ןופ ןייַז ּוצ טְרהירעֶג עֶנהֶא שיִנ
 .ְראָהעֶג רעֶמְראָו

 סאוָו ,סטּונ ריִמ טְׁשְניוִו סאוָו טְׁשיִנ םעֶנייֵק תֶמֶאַּב ןנעֶד ְּךיִא ּבאָה -

 טיִנ עא טְנאָרְפעֶג רֶע טאָה !דְנייַרְפַא ריִמ זיִא נוא םיִדָסַח ריִמ םּוהְט
 טיִמְרעֶד טְלאוָועֶג טְלאוָ רֶע איו יֹוזַא ,רהיִא ףיֹוא ןוהְמעֶנ קוקַא גיִדְנעֶלעוֶו

 רימ ׁשְניוִו ְךיִא ןעֶנעוֶו םִנעֶמעוֶו ןּופ .דְנייַרְּפ רעֶד טיִנ ןנעֶד רהיִא טיי : ןעֶנאָז
 ןעֶגיֹוא איר גּוא טְלהיִפעָנ קוק םעֶד טאָה איִז *?ןרעוֶו וצ טייַל רעֶסיֹורְנ ַא

 ,ןעֶואָלעֶגְּבאָרַא
 -עֶנ ןעֶטְכאַרְט םּוניִמ עֶכיִלְטֶע ְךאָנ איִז םאָה 1 דְנייֵרְּפ ַא טאָה .רהיִא -

 דנייַרְּפ רעֶד ..! רֶע ליוו תֹובֹוט עֶרעֶייִא טְׁשיִנ ,קְנאַד רעֶייֵא םיִנ רעֶּבָא ;טְרעֶוְטְנָא
 טְללאָז רהיִא ,ןייַז ְךיִלְקיִלְנ טְלאָז רהיִא ,ןייַז דְנּוועֶג טְללאָז רהיִא ,רּונ ליוִו

 יז ןעֶמאָׁש נוא ןעֶלְלאַפעֶנְבאָרַא יֹוזַא ְךיִז ייַּב ןייַז טיִנ גוא ןרעוֶו ׁשְנעֶמ ַא ְךיֹוא
 ...וןעֶקְקּוצְנייַרַא ןעֶניֹוא איד ןיִא ןעֶׁשְנעֶמ ַא ךיילנ

 ְךִז טאָה םהיִא ,טְקוקעֶגְנָא ניִדעֶטאָׁש גתא טְרעֶדְנּואווְרעֶּפ איִז טאָה רע

 ,טְראָהעֶג םֹולָח ןיִא טיִנ גוא דְנעֶכאַַו סֶע רֶע טאָה יצ טְּניֹולְנעֶג טְׁשיִנ
 , ןראָה וצ םהיִא ןּופ טראוָו ןייֵא ׁשְטאה ,טְנאָרְפעֶג איִז טאָה 1 רהיִא טְגאָז סאוָו --

 והָטְרעֶו טְׁשיִנ דָמֶח רעֶייֵא ןיִּב ְךיִא --
 ְךיילְג ןעֶׁשְנעֶמ םיִמ ׁשנעֶמ ַא ,שטיֵהּצְּבָא דְּועֶנ רעֶייַא ּוצ ריִמ טְגאָז -

 חטְרעוֶו טּפאַשְרְנירְפ ןייַמ ְךיֹוא רעֶּבָא דָסֶה ןייֵמ רו טיִנ רהיִא טעוֶו ,ןייַז
 !ןייַ

 אָפ ץְלַא ְךייא לעוֶו ךיִא ז ןוהמ ְּךיִא ללאָז סאוָו ,ריִמ טְנאָז --
 ! הָבֹוט ןייט רונ טְנייֵמ רהיא :סייַו

 וֶּביֹולְנ ריִמ טְנאָמ רהיִא 1 טְשיִנ ראָנ רהֵעָמ ,דָנּועֶג רעֶייֵא רוג --
 ווג



 ו
/ 
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 אט יו די

 תיִא טאָה טייֵקְפאַלּב ןייַז ּ!טְנייַמעֶג טיִנ סְרעֶדְנַא יִקאַּט טאָה איִז נוא
 םהיִא טְכאַמ דְנעֶלֶע ןייַז רּונ זַא ,טְנייֵמעֶג טאָה איִז נּוא ןעֶסיִרּוצ רעֶקִיְטְׁש ןיִא ץְראַה
 ,ןעֶסעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ םהיִא ןנאק איִז נּוא ּבעיִל יֹוזַא

 רע  טְגְנאַלְרעֶד ןעֶמסֶע םהיִא ןייֵללַא טאָה גוא ןייֵרַא ְּךיִק ןיא זיִא איִז
 ,ןעֶראוָועֶג טאַז ןייללַא רעֶטְראָו עֶטּונ עֶרהיִא ןופ ןיֹוׁש זיִא רֶע ׁשְטאָח ןסעֶנעֶג טאַה
 רֶע ללאָז איוִו נּוא ,ןעֶמייֵהעֶג םהיִא טאָה איִז רונ ;טְלאָועֶג טיִנ ןעֶססֶע גוא
 ...1 ןעֶססע טיִנ

 ללאָז רֶע ,טְגְנאַלְרעֶר לעֶּבּור עֶכיִלְטֶע םֹהיִא איִז טאָה ןהעָג געוֶוַא ץראַפ
 . ןעֶטיִהְרעֶפ ּוצ דְנּוועֶג ןייַז ןעֶּבאָה תֹואָצֹוה ףיֹוא

 םהָנֲַנעֶג רֶע טאָה !טְׁשיִנ גאָט ןייֵק טְלהעֶפ ריִמ ,דְלעֶג ןייק ףְראַד ּךיִא -
 ,דְלעֶג םוצ ןעֶרהיִרְוצ ְךיִז טְלאוָועֶג טיִנ נוא

 איוִו ,ןרעוֶו ְךייֵר טעוֶו רהיִא זַא ,לאָמ א ןעֶּנעֶגְנעוֶוַא ריִמ טעוֶו רהיִא --
 רעֶמאָט !רונ ְּךייַא סע הייַל ּךיִא , טְרעֶרעֶגּוצ םהיֵא איִז טאָה !ְךייַא ׁשְניוו ְךיִא
 נוא ,ּבעיִלּוצ ריִמ טּוהְמ ;ןעֶנְראָז ְּךיֹוא ןיֹוׁש ְךיִא לעוֶו דָנֶּב א ףיֹוא רהיִא טְּפְראַד
 טְּביֹלְנ רהיִא זַא ,ןייַז ןָמיִס ַא ריִמ ייַּב סֶע טעוֶו טיִנ זַא ,דְלעֶג סאָד ּוצ טְמהעֶנ
 ,הָטְרעוֶו טְׁשיִנ ראָנ ְךייַא ייַּב זיִא טְפאַׁשְדְנייַרְפ ןייַמ גוא ,טְׁשיִנ ריִמ

 .ןעֶמּונעֶנּוצ לעֶּבּור עֶכיִלְטע איִד גוא טאַהעֶג הָדיַרְּב ןייק ןיֹוׁש טאָה רֶע

 וה

 ,ץעֶועֶג רֶדֲא ׁשֶדֹוה ׁשאֹר זיִא ךאוָוְטיִמ ןעֶכיֵלְקיִלְג םעֶד ךאָנ ןעֶנְראָמ ףיֹוא
 חֶחְמִׂש 1 הָחְמִׂשְּב ןיִּבְרִמ רֶהָא טנְכנְׁשִמ, :טְראָהעֶג ְּךיז טאָה ׁשֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא נוא
 עֶסיִז ,ןעקילְג עֶטְנאָקעֶּבְנּוא ,טְלהיִפעֶג ןעֶצְרעֶה םעֶלעֶׁשְרעֶה ןיֵא ְךיֹוא ְךיִז טאָה
 גוא ןעֶנאָרְטעֶגמּוא ןעֶטְפּול איד ןיא ,טְליִפְׁשעֶנ םהיא ראַפ ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶנּונְּפאָה
 , ןעֶגְנּועֶג ליִטְׁש גוא טְנעוֶואַדעֶג טאָה רֶע . ןעֶגיֹולְפעֶגמוא ןעֶגיֹוא איִד ראַפ איו
 יַנְׁש רעֶד איוִו ,טְנייֵׁש איִז איוִו ןָנּוז איד ףיֹוא טְקּוקעג נּוא ןעננוזעג עֶּביִל טיִמ
 ךיֹוא טְנִייֵׁש םהיא ןיִא : טְלהיִפעֶג טאָה רע נוא .ןעֶצְלאַמְׁש ּוצ ןעֶרעוֶו זייא גיא

 .ןעֶצאַה ןיִא גיִדְנאַטְׁש םהיִא טְִיַרְד סאוָו ,ןייֵטְׁש רעד, טְצְלעֶמְׁשּוצ םִע ,ןנּז ַא
 . ְךיִלְקיִלְג זיִא רֶע !טְלהיִּפ רע נוא םעֶראוַו םהיֵא טְרעוֶו םָע

 םֹויָכ םוצ ;טְכאַמְרעֶפ סיאְרְמִנ איִד ְךעֶלְסיִּב ּוצ ןעֶּבאָה םיִרָוהְּב הֶניִׁשְי איִר
 ןופ



  שאְח ןייַללַא תֶביִׁשְי שאר רעָד ,ץעועֶג טייַו טיִנ ןיֹוׁש זיִא אּתְכִסְמ רעֶד ןופ
  רֶנִנעֶו לעֶסיִּבַא טְׁשיִג הָלְוע ןייֵק זיִא טְציִא זַא , טְנאַמְרעֶד ןעֶלעֶׁשְרעֶח
 .שייראָהעֶגְּבא נּונעָנ טְסאָה אּוד , טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,הָשקְעיִנ - ןעֶנְרעֶל ּוצ
  חעֶׁש ראאָּפַא עא אָט ץעֶצְנאַגַא ןעֶנְרעֶל טְציִא ריִד ראַפ גּונעָג ,ןֵמְז םעד
 | ׁשְעֶמַאוןעֶמעֶללַא טיִמ ְּךייֵלְנ ןעֶפאָלְשוצ ןעֶניְִרעֶפ ְךיִז ּוטְסְנאָמ טְציִא ; טְכאַנ ייֵּ
 / ,ןָהּז ןיימ ,טְנייַה תֹורֹוד עֶכאוַוְׁש ,,.ו ְּךיֹוא דְנּוועֶג ןייַז ףיֹוא ןעקוק ףְראַד

 / עדי נא ןּוהְט לעֶמעיֶרדַא רונ טְנעֶלְּפ רֶע , ּךֶלֶמַה דִוָד ןופ תֹוחֹּכ איִד אָטֶׁשיִ
  םֹֹהְנ ןייק ְךאָנ טְסאָה אוד ֵרְפּב ; אֵרֹוּבַה תַדֹוכֲעַק יִרֲאְּכ ןייַז רְֵַּתִמ

 ...!טְׁשיִנ ְּךיֹוא גיִטְלהאוָו

 ן

 .יעֶּביתעגנָא ןעֶגְניִז ּוצ רעֶדיִו טאָה עא טְנְלאַפעֶג םתיִא טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 טאָה ,טאַהעֶג הָניִגְנ לֹוק ַא ְךיֹוא טאָה פאוָו ,םיִרּוחְּב הָביִׁשֹי איִד ןופ רעֶנייֵא

 טְלאוָו , טייַצ םיִרּוּפ ןעֶמּוקְסיֹוא טעוֶו םּויִמ רעֶד איו יֹוזַא :ןאַלְּפ ַא טְגעֶלעֶגְראָפ
 רעֶדָא ילּואָׁש תַכּולְמ, ןופ גְנּוללעֶטְׁשְראַפ ַא ןעֶכאַמ םּויִס םּוצ ללאָז ןעֶמ .ןייַז רֶׁשֹוי ַא

 ץּות ,ןעֶנעֶק ריִמ זַא ,טְגאָועֶג רֶע טאָה ,ןעֶמיוִו ןעֶמ ללאָז -- 'פִֹוי תֹריִכְמ, ןופ
 {טְׁשיִנ ןעֶנעֶק םיִרֹומֲח עֶׁש'יִּתַּב לֵעַּב סאוָו ,ןעֶנְרעֶל

 , חָּבִר הָחָמִׂשְּב טֶּפאַחעֶגְנָא םעֶד ןָא םיִרּחְּב הֶביִׁשְי עֶללַא ּךיִז ןעֶּבאָה סֶע
 טאָה הֶבֵיֵׁשְי ׁשאֹר רעֶד .טְנעֶקעֶג עֶללַא טעְמִּכ ןעֶּבאָה ּוצְרעֶד ןעיֶראָלעֶמ איד
 בָר רעֶד ּףיֹוא סֶע טאָה תֹונֲעַמ נוא היִמ לעיִּפ ְךאָנ נּוא ,ןזעוֶועֶג םיִּכְסִּמ דְלאַּב

 רְלעֶג סאָד נא ןעֶבאַמ ןעֶטעֶליִּב ללאָז ןעֶמ : יאנַּתְּב רּונ ,טְּביֹולְרֶע לעֶטְראָטְׁש ןּופ
 יִא םיִׁשָנ ןייק ללאָז ןעֶמ נא ,הֶקָדְצ רַבְד ַא ףיֹוא ןהעָנ ללאָז ןעֶטעֶליִּב איִד ראַּפ
 .ןעֶזאָלְנייַרַא טְׁשיִנ ׁשֶרְדַמַה תיֵּ

 דג ,ןעֶטייֵרְְׁש טְנאָקעֶנ טיִנ רעֶנייֵק טאָה טְקְנּוּפ ןעֶטְסְרִע םעֶד ןעֶנעֶג
 זיִא סֶע עא ,ץעֶועֶג םִעֵהְתִמ םיִרּוחָּב הָביִׁשְו איִד ןעֶּבאָה - ןעֶטייוְצ םעֶד ןעֶנעֶג
 ןעֶטמּוק רנ סֶע ואָל ,ןראָה קְראַטְׁש טְׁשיִנ םהיִא טעו ןעֶמ זַא ,ןעֶּיְִּבעֶג
 , ּוצְרעֶד

 ;לעיִפְׁש םעֶר ןיִא ןעֶמעֶגְליֵהְט טְלאָועֶג טְׁשיִנ ּייֵהְנָא ןיִא טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 טְלעֶטְׁשְראַּפ רֶע סאוָו ןעֶּבאָה לעֶּביִאְראַפ טעוֶו עֶלעֶריִמ ,טְכאַרעֶג טאָה םהיִא
 טְסאָקעֶג רעֶר ּנּונעֶג םיִרֵבֲח עֶנייַז טאָה סֶע גּוא ;רעֶלעיִּמְׁש םיִרּוּפ ַא ראַפ ְךיִז
 ,גְנּונְפפאָה עֶצְנאַנ רעֶייִז זיִא םהיִא ףיֹוא זַא ,ןהעֶטְׁשְרעֶּפ  ּוצ ןעֶּבעֶג ּוצ םהיֵא

 ,זפמֹוי, ןעֶלעיִּפְׁש טְסֶפְראַד אור-- .םיִלֵטְּב םיִרָבָד ןעֶצְנאַנ ןיִא זיִא םהיִא ןהֶא גּוא
 'עֶללאָר עֶרעֶוְׁש איֵר ןָא ְּךֶו טְמהעֶנ רעֶרעֶרְנַא ןיק ,טֹהָנֲעַנעֶג אייֵו ןעֶּבאָה

 סיוא



 טיי א

 ןומ ןעֶלייהְגּוצְָּ ְךיִז ,טְכעֶלְׁש יֹוזַא סאָר ןעֶמ זיִא איוִו נּוא ,ןעֶלעיִּפְׁשּוצ-סיױש !
 "..ן הֶאָנ לַד ַא ,הֶוֲאַנ לַעַּב ַא טְזיִּב אּוד ןעֶדייֵס ?םיִרֵבֲח !
 ןעֶמּונעֶגְרעֶּביִא גּוא טגילליוועֶגְניַא .רֶע טאָה תֹונֲעַט גּוא דעֶר לעיִּפ ְךאָנ |
 איָד ְךֹוא רעֶּבָא ,ןערהיפּוצְסױא עֶלְלאָר עֶנעֶגייֵא ןייַז רונ טיִנ = ְךיִז ףיֹוא !

  ןעֶנְרעֶל וצ םיִרָבֲח עֶנירְביִא !
 .תיֵּב רעֶד גוא ןעֶללאָר איד טְלייֵהְמּוצ ןעֶמ טאָה םורַא גאָט ראאָּפ ַא ןיִא

 . גְנאַזעֶג טיִמ ןראוָועֶג ללופ זיִא ׁשֶרֶדֶמַה

 טְקוקעֶג קְנּואו ןייַז ףיֹוא ןעֶּבאָה עֶללַא גוא טְריִנעֶרעֶד טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 ,טְגְלאַפעֶג גּוא

 עֶטְלַא ןעֶהיִלעֶג ,רֶלעֶג-ץְּטיִנ לעֶּבור ייֵרְד ראַפ טאָה ,רעֶלְדְנעֶמ רעֶד לעֶסאָי
 ןעֶנעֶז הֶרְבָה ;סעקסאק טימ סעֶלְּבאַמ  ,טְמעֶראָפיִנּוא יקְפְליאַרעגעֶג נוא עֶקְמְריִציִפָא

 יעֶנ ְּךיִז טאָהעֶמ נּוא ,ריִהְט איִד ןעֶסאָלְׁשְרעֶפ ,,לֶהּוש רעֶּבייוַו רעֶד ןיִא ףיֹוַא
 .עֶנעֶג רעֶטְלַאיזַא ןעֶממיקעֶנמיֹוא זיא ןעֶלעֶׁשְרעֶה .רעֶרִייֵלְק איר ןעֶטְסעֶמְנָא ןעֶמּנ
 רַע ,ןזעֶועֶג גְנאַלוצ נּוא + , טייֵרְּב-ּוצ םהיִא זיִא רעֶכְלעוֶו םְראָפיִנּוא רעֶקְסְליאַר

 -עֶג ץְלאָטְׁש ןעֶנעֶז םיִרּוחְּב הָביִׁשְי עֶנירְּביִא איד ןראָלְרעֶ םהיִא ןיִא ְּךיִז טאָה

 הָרּובְנ ַחּור ַא ְךיֹוא ְּךיִז טאָה עֶרעֶדְנַא ןיִא !רעֶדייֵלְק עֶנעֶיאוָו עֶרעֶייו ףיֹוא זעוֶו
 -סיֹוא-ןזַא טיִמ ןעֶדְלעֶה איִד איו ןּוהְמעֶנ לעֶטִׁש ַא ְךיִז ןעֶּבאָה אייֵז גוא ,ןעֶזיִואַּב

 ןעֶנָלְש ּצ ְךיז טיירעֶּב ,דְנאַה ןיִא ְגעֶנעֶד עֶזיֵלְּב ׁשֵמ  ,טְפּרְּב רעֶטְקעֶרְטשעֶג
 .ןעֶּבעֶל ףיֹוא גּוא טְדיֹוט ףיֹוא

 גניִלְצּולְּפ עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה  ןעֶללאַפעֶגְנייַא זיִא ריִמ סאו רהיִא טְכייֵו --
 ןעֶצְנַגןיא ןעֶטְסאַּפ רעֶדייֵלק איִד זַא ,טְכאַד ריִמ-- טעֶדְלעֶמעֶג .עַּבאָרּפ רעֶד ייַּב
 . לעיִּפְׁש רעֶזְנּוא ּוצ טיִנ

 . ןעֶטייז עֶללַא ןפ ץעֶפּרעֶגְּבָא תֹולֹוק ְּךיז ןעֶּבאָה 1 סאוָו 1 אַה -
 ןייַז רֶע טאָה 1 רעֶריִרְּב םיתַמֹוי ןועוֶועֶנ ןעֶנעֶז רעוֶו ,רּונ ְךייַא טְנאָמְרעֶד -

 וטְסאַּפ ַא ּוצ טמּוק איוִו !ץעוֶועֶג ייֵז ןעֶנעֶז רעֶכּוטְסאַּפ-- טְרעֶלעֶקְרעֶד םָעייַ
 ןעֶמיקעֶּב ּוצ ןהעֶז ןעֶמ םֶראד ,ןעֶנְלאָפ ְךיִמ רהיִא טְליוו לעקפאק ַא טימ םעֶפיִָׁש
 איִד ;םעֶּבְראֶט טיִמ ,םֶנעֶקעֶטְׁש עֶגְנאַנ שִמ , רעֶריילְוטְסאַפ עֶטְסאָרְּפ ץְנַנ
 . ןעֶקְרעֶט איד איוִו יֹוזַא פאק םעֶנעֶדְנּוּבְרעֶפ ַא טיִמ ןהעג ןעֶלְלאָז םיִלאֵעְמְׁשִי

 ְךאוַו איִד ןללאָז ,ןפַֹוי ּוצ ןעֶמּוק ןלעוֶו רעֶריִרְּב איִד ןנעוו ,םִירְצִמ ןיִא טְסְרֶע
 ֹזַא לייַו ,רעֶדייַלק יִקְמְרעיִציִפָא טיִמ ןּוהְטעֶגְנָא ןהעֶטְׁש הָכּולְמַה אַמְּכ ןייַז ייַּב
 ,ךָלֶמִל הָנְׁשִמ ַא ראַפ טְסאַּפ

 טְנאָקעֶג טיִנ טאָה רעֶנייֵק : תֹוקֹולֲחַמ עֶסיֹורְנ ַא ןעֶּבייֵהעֶגְנָא ְךיִז טאָה םָע
 םיכסמ



 , ןָא ּתִׁשאֵרְּב יַמְי תֶׁשֵׁש ןפ, !ןאַלְּפ םעֶנעֶנוׁשְמ סעֶלעֶשְרעֶה ּוצ יז םיּכְַמ
 ורעדיֵלְק עקְְרעיִציִּפָא טיִמ 'פסֹוי תֵררֵכְמי ןעֶמ טְלעיִפְׁש ,טֹהָנַעַמעֶג ייֵז ןעֶּבאָה
 ראָנ ,רעֶכּוטְסאַּפ איו ןלעֶטְׁשְראַפ ְךיִז ןעֶּבאָה םִע טעוֶו םיִנָּפ ַא ראַפ סאו
 ר קָזֹח הֵׂשֹעֵמ ,רעֶכּוטְסאַפ עֶטְסאָרְּפ

 ףעָּכיִא ייֵז טאָה רֶע זיִּב טְפאָקעֶג דְנּועֶנ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ְךֹוא טאָה םִע
 גיִצְנאוַוְצ טיִמ לעֶּבּור ַא ןעֶּבעֶנְסיֹוא רְלעֶנ ןייַז ןופ טימעֶג טאָה רע גוא ,טְדעֶרעֶג

 םיִסַּפ תֶנֹותְּכ ַא ןייַללַא ְּךיִז ראַפ טֵרְּפִּב ; רעֶדייֵלְק עייֵנ איִד ףיֹוא סעֶקייַּפאק
 סיִפֲע םהיִא זיִא יֹוזַא ,ןעֶדְנעֶל איִד םּורַא ןעֶדְנּּבעֶגְמּורַא עֶלעֶטְראַנ ןעֶדייֵזַא טיִמ
 ,עטרילאק ּבייֵל ןעקאְז עֶגְנאַל ראאָּפ ַא טְלהעֶפעֶג רּונ םהיא טאָה סֶע ,ןללאָפעֶג

 -נייַרַא לעֶגְנּוי םֹרעֶמעֶרְק םעֶד ןֹויִצְנֶּב טאָה עֶמ .סּופְראָּב ראָנ ןהעָנ ּוצ טיִנ םּוא
 עקאז עֶכְלעֶזַא ןעֶגנעֶרְּב לאָז רֶע : יאֵנְּת םעֶד טיִמ ןעֶּבאָרְּפ איִד ּוצ ןעֶזאָלעֶג
 ְךיִלְקיִלְג זיִא לעֶגְנּוי םאָד .לעֶמּור םּוצ טְלהעֶּפ סאוָו ןעֶכאַז עֶרעֶדְנַא ְךאָנ נּוא

 , ןעֶנאַטְׁשעֶג ריִהְט ןרעֶטְנּוא ןעֶנעֶז עֶכְלעֶו ךעלננּי עֶללַא ןּופ סאוָו ,ןזעוֶועֶ
 טְגְנעֶרְּבעֶג רהעמ ףאָנ טאָה גּוא ,ץעֶזאָלעֶגְנייַרַא םעֶנייֵא םֹהיֵא רונ ןעֶמ טאָה
 לעֶסיִּב ַא ,ןעֶּבעֶנעֶג עֶמאַמ ןייַז םהיִא טאָה לעֶסיִּב ַא !ןעֶטעֶּבעֶג טאָה ןעֶמ סאוָו

 עָנ ץנִק םעֶד ְךיֹוא ןעֶּבאָה ְּךעלְגְּי עֶרעֶדְנַא .ּטעֶבְנַנעֶג םאֶרְק ןּופ רֶע טאָה
 .טְלהעֶפעֶג טְׁשיִנ ךְליִמ לעֶניֹופ ןייק ּוליִּפֲא טאָה סֶע גוא ,טְכאַמ

 קְּבאָה ,ןעֶנְניִו טאַהעֶג ּבעיִל ןעֶּבאָה עֶכְלעוֶו ,םיִלֵעֹּפ-רעֶריינְׁש ראאָּפ ַא
 וצ הְראַד םִע איו ןעֶטְניִר ּוצ ּוצ רעֶדיַלְק איִד הֶחרִּט רֶעייֵז ןועוֶועֶג רַדנְמ
 : ןייַז

 ץְלַא עא ,ןעֶּבילְקענְסיֹוא םיִדָנְּב עֶטְסְנאָׁש איר ןעֶמ טאָה ןלעֶׁשְרעֶה ראַפ
 -יֹולְּב ַא ןּופ ץעֶגְרע ןעֶּבאָה םיִלֵעֹוּפ-רעֶדייַנְׁש איִד ,טְלאוָועֶג ְּךיִז טאָה םהיִא איװ

 עני עֶרעֶדְנַא .'אָלְפַהיַא ראָנ טְכאַמעֶג םיִסַּפ תֶנֹותְּכ א ץאַלְׁשְרעֶטְעא ןעֶרייֵז
 ְךיֹוא ,סְנעֶקעֶטְׁש עֶנעֶנייֵּבְרעֶפ עֶגְנאַל טיִמ םֶנעֶגיֹּבְנעֶלייֵפ םיירְעֶגּוצ ןעֶּבאָה
 סע נא ,עֶראָק עוֶואְואֶראַּב טימ טְקעֶרעֶגְרעֶּבִרַא ּךעֶלְניִרְק ,םעֶּבְראָט-ךּוטְסאַּפ
 ּור רעֶד .טְכאַמעֶג יֹוזַא ְךיִז טאָה םִע סאָו ןּוהְטעֶג הֶאָנַה ַא ןעֶמעֶללַא טאָה
 םוצ ןעֶּבאָה ייֵז ןנעֶו , טּוניִמ רעֶד ןיִא טְׁשְרְרעֶהעֶּב טאָה ייֵז סאוָו ,הָרּובְנ

 :ןראָועֶג ןראָלְרעֶפ טיִנ זיִא ,ןעֶטְאָמעֶגְנָא רעֶרייֵלְק עֶנעֶואוָו איֵד לאָמ ןעֶטְסְרֶע
 ןעֶזיַװ ּוצ סיֹורַא הֶטּמְנֶרְלעֶה רֶעייֵז טאַהעֶג גְנּונְפאָה ַא ְּךאָנ ץעֶּבאָה ייֵ
 ראַפ ןעֶמעֶללַא ןעֶכאַמ ייֵז נּוא ןעֶנעֶקְעֶר ןיֹש ייֵז טעוֶו םֵמֹוי תַעְּב ,רעטאָּפְׁש
 פ ןעֶמ טאָה םהיִא סאוָו ,הָדְוהְו טֵרְפִב ; םִיַרְצִמ דְנאַל םעֶד ןיִא םיִָׂש עֶסיֹורְ

 גייהעא
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 תּובְלַמ רעֶר ְךאָר ויִא רֶע לייװ , םעֶּפיִלְׁש טיִמ עקסאק איר ןעֶזאָלעֶג ןָא ּבייֵחְנָא
 . רעֶרירְּב עֶללַא ןופ עֶועֶנ

 עֶלעֶׁשְרעֶה זַא + ןרעוֶו ןּוהְטעֶג טְׁשיִנ ְּךאַז ןייק ןנאָק רעֶּבָא  ׁשְפָנ-תַמְנַע ןהֶא
 עֶצְנאַנ איִר ןעֶלעיְִׁשּוצְסיֹוא ּואװ ,ץְטאַלְּפ םעֶד ףיֹוא טְקּוקעֶנְמּורַא ְךיִז טאָה
 איִד טאָה ׁשְךְדַמַה תיֵּב ןיִא :ןראָועֶג גיִרעֶיֹורְמ רהעְז רֶע זיִא ,עיהעֶמאק

 עוֶועֶג טְׁשיִנ טֶרָא ןייק זיִא םִע גוא ןעֶטיִמ ןעֶטְכעֶר םעֶד ןעֶמּונרעֶפ עֶמהיִּב
 ְךיִז ןעֶשיִמ ןעֶפְראַד טיִנ ןללאָז רעֶליִפְׁש איִד ,עֶנעֶצְס איִר ןעֶכאַמ ּוצ ּואֹװ
 רעֶּביוַו ןופ קְנאָּב איִד ןעֶגאָרטְסֹורַא טְבּורְּפעֶג טאָה ןעֶמ .םֹקיִלְּּוּפ ןעֶשיוִוְצ
 זַא ,ןעֶויִועֶג סיֹורַא ץְלַא ְּךיִז טאָה םָע רעֶּבָא , טְריִנאַלְפעֶג ,ןעֶטְפאָמעֶג ,לֶהּוׁש
 ןעֶכאָרְּבעֶג פאק םעֶד נּונעָג ְךִז טאָה ןעֶמ .ןיילק ּוצ זיִא טרֶא רעֶד

 םֶע נוא ,ץעֶועֶג םַהַמ ְךיִז טאָה טמאָנ ויִּב ,ןעֶניִפעֶג ּוצ טרָא ןעֶדְנעֶסאַּפ ַא
 : לֵאֹונ ַא ןענְופעֶג ְךיִז טאָה

 טאָה רֶע , רעֶקאָּב רעֶד לעֶמעֶרְבַא טְנהאוָועֶג טאָה שֶרדִמַה תיֵּב ןעֶּבעֶנ
 ןעֶקאַּב הֶצֵמ רהאָי עֶלְלַא טְגעֶלְפ רע ּואו ,טאַהעֶג ּבּוטְׁש עֶסיֹורְג ארטְפקעֶ;ַא

 .גְּברעֶטעֶּפ גוא עוֶוְקְכאָמ ןייק הָצֵמ ןעֶקיׁש ְךאָנ נוא לטדְאָטְׁש ןעֶצְנאַנ םעֶד ראַפ
 ןעֶׁשיִט איִד ןעֶטייֵרְנּוצ גּוא ּבּוטְׁש איִד ןעֶגיִדעֶלְּבָא ןיֹוׁש רע טְנעֶלְּפ טייֵצ-םיִרּוַּפ

 ןיֹוש זיִא טְציִא .ייֵרעֶקאָּב אזַא ּוצ ףְראַד ןעֶמ סאוָו ןיִריִשְכַמ עֶללַא איִד טיִמ
 עְנעֶלּוצְראָפ ןעֶללאַפעֶגְניֵא זיִא ןלעֶׁשְרעֶה גוא , ןעוֶועֶג גיִרעֶל ּבּוטְׁש איִר
 רעֶר טיִמ םּויִּמ םעֶד ןעֶואָל טְלהאָצעֶג ןייֵלְק ַא ראַפ ללאָז רֶע ,עֶלְמעֶרְבַא
 עֶצְנאַנ ַא ןעֶלְמעֶרְבַא טיִמ ְּךִז טאָה עֶמ .ּבּוטְׁש רעֶד ןיִא ןעֶכאַמ עַיְרעֶמאָק
 -עֶנ ץעוֶוַא ןעֶׁשאֶרְג עֶביִלְטִע עגירְּביִא איר טאָה עֶלעֶׁשְרעֶח ,ןעֶגְנּורעֶג טְכאַנ
 יעג רעֶלדעֶר-הֶצַּמ עֶטּונ ןעֶנעֶז עַכְלעוֶו ,םיִרְוחָּב הָביִׁשי ראאָּפ ַא גוא ןעֶּבעֶג

 ,ןעלדער ּוצ הֶצֵמ עֶנייֵ ןעְֶנּודְרעֶפ תֹוריִכְׂש טפְלעֶה ַא ראַפ ְּךיִז ןעֶּבאָה ,ןזעוֶו

 , ּבּוטְׁש ןייַז ןעֶּבעֶגעֶגְּבָא טאָה לעֶמעֶרְבַא גוא

 טעֶויִראָהעֶנְּבָא טאָח ןעֶמ א טְלהעֶפעֶג טיִנ רעֶטעֶרְּב ןייֵק טאָה םָע
 ןעֶנאלְׁשעְֶפֹוא טאָה ןעֶמ ויִּב טְכאָנ נוא גאָט עֶכיִלְטֶע םייוְׁש ןרעֶטיִּב טיִמ
 ןראוָועֶג קירּוצ סֶע גוא ,טְסאָנ איִד ראַפ--קְנאָּב ,רעֶלעיִּפְׁש איִד ראַפ עֶנהיִּב ַא

 ,ֹוָשְו הָחְמִׂ
 רעֶד זיא ןעֶטעֶליִּב איִד ףיֹוא ,טְלייֵהְמּוצ ןעֶטעֶליִּב איִד ןעֶמ טאָה םיִרּוּפ

 ןעֶּביִלקעֶג ןעֶמאַוצ ְּךיִז טאָה סֶע גוא ,םיִלֹוח רֹוקְּב הֶרְבָה ןּופ ןועוֶועֶג לעֶניז
 ג5 ןעֶּכעֶגעֶג 'םיִלֹוח-רֹוקְּבב ןופ יַאְּבַנ רעֶד טאָה ןופְרעֶד ;לעָּבּור גיִצְּביִז זיִּב

 לעבור



 "יהא יב

 ןיִא ןעֶמּונעֶגוצ ןעמ טאָה עֶניִרְּביִא סאָד נוא , הָדְועְס םּויָס רעֶד ףיֹוא לעַּבּור

 . יו הרָכ
 , ןהעז ּוצ סעֶכיִלְרעֶדְנּואו סיִּפֲע טְכיֵרעֶג ְּךיִז טאָה לעֶטְדאָטְׁש עֶצְנאַנ סאָד

 ןפיוא רעֶמסאַו זאָלְנ ַא טיִמ ןעֶּפייַ ּךּוד ּךיִז ןעֶכעֶרְּב עֶכְלעוֶו רעֶכאַמ-ןעֶצְנּוק
 טְנאָקעֶג רהאָי ַא ןיִא לאָט ַא אָד ןעֶמ טאָה ,טיִנ ְּךיִז טְסיִנְרעֶּפ סאוָו ,ןרעֶטְש

 שיִנ לעֶטְראָטְׁש םעֶד ןיִא ְךאָנ ויִא גְנאַועֶג טיִמ ןעֶגְנּוללעֶטְׁשְראָפ רונ , ןהעֶו
 םַעַרְתִמ קְראַטְׁש רעֶּבייוַו נוא ְךעֶלְדייֵמ ןעֶּבאָה רעֶּביִראַד ;ֹודְסֶוִה םֹויִמ ןועוֶועֶג
 ךיֹוא זיִא הָמְׁשְנ רעֶזְנּוא,--,ןעֶזאָלוצְנייַרַא טְׁשיִנ םיִׁשָנ : הֶרֵזְנ ם'בָר ןפיֹוא ןועוֶועֶג

 ניִרְניִז יֹזַא ריִמ ןללאָז סאוָו ראַּפ ,טהָנֲעַמעֶג ייֵז ןעֶּבאָה יטיִנ קיִזאָר ןייק

 קְננאַלְׁש ןיִא ןיירא ןףִכֹי ןעֶפְראַנ רעֶדיַרְּב איִד איִנ ןהעָז טיִנ גוא ןיז
 1 "ֹּבורְנ

 -ייֵהְטְּכֶא ללאָז עֶמ טלעיֹוּפעֶנ רעֶוְׁש םייַּב רּונְׁש ם'בָר םעֶד טאָה ְּךיִלְדְנֲע

 נוא , םייַזםֹורְד ןיִא ייֵלְכְנאַמ --,ןעֶטייַז עֶרעֶדְנּועֶּב ייוֵוְצ ןיִא קְנאָּב אֵד ןעֶל
 ייוֵוְצ ְךְרּוד ןהענְסיֹורַא גּוא ןהעֶגְנייַַא ללאָז ןעֶמ גוא ,טייַז-ןֹופָצ ןיִא רעֶּבייו

 ,ןעֶׁשיִמ טיִנ ְךיִז ןקלאָז עֶרעֶרְנַא איֵר טיִמ עֶנייֵא יֵרְּכ ,ןעֶריַהְט עֶרעֶדְּועֶּב
 -עֶנ עֶנירְּביִא איד טיִמ עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה םיִוּפ-ןֵשּוש גאָט  ןעֶצְנאַנ ַא

 ןעֶׁשיִוִצ הָציִחְמַא ןעֶכאַמ וצ גוא קְנאָּב איד ןעֶלעֶטְשּוצ רעֶּביִא טעוֶויִראָה
 . רעֶּבייַו נּוא טייֵלְסְנאַמ

 ץְראַה םאָד גּוא ןזעוֶועֶג יִרעֶפאָלְׁש גוא דעיִמ יֹוזַא רֶע זיִא םֹויִס םּוצ
 סאָו טאַהעֶנ הָטֵרַח ןיֹוׁש טאָה רֶע זַא ,ןּוהְטעֶנ העוָו יֹוזַא סיִּפִע םהיִא טאָה

 טעֶו רע זַא ,ןועועֶג רעֶכיִז זיִא רע ו ץעֶדעֶועֶּביִא טְנאָלעֶג ְךיִז טאָה רֶע
 נוא ןייַז ְּךיֹוא אָד עֶלעֶריִמ טעוֶו ריִמאָּט גּוא ,ןעֶגְניִז טְכעֶלְׁש רתֹעָז טְנייַה
 ,ןרעוֶו טְׁשיִמּוצ םיוִועֶג רע טעֶז ןהעְזְרעֶד ּפאָר ַא עֶנְהיִּב רעֶד ןּופ איִז טעוֶו רֶע

  ןיִא ןקָטְׁש ץֶּביַלְּב תֹונוְזִּב טיִמ טעוֶו ,עֶמייְֵּבָא ּךיִז טעוֶו לֹוק רעֶד רעֶדָא
 .. ןעֶנאָז איִז טעוֶו סאוָו נּוא ,ןעֶטיִמ

 ןעְֶניִז ןייַז ללאָז עֶלעֶריִמ ןעֶשְנּואועֶג ךיִז רעֶהיִרְפ טאָה רֶע איו וא
 רע ,ןייַזטיִנ טְנייַה אָד ללאָז איִז ןעֶשְנּואוועֶג טְציִא ְּךיִז רֶע טאָה יֹוזַא , ןראָה
 עֶרְהיִא ןיִא ןרעוֶו ןעֶלְלאַפעֶגְפאָרַא טיִנ גוא ןעֶמּוק טיִנ תֹונֹויְזְּב ןייק ּוצ ללאָז

 . ןעֶניֹוא
 -ניִהשומְנּוא ןייַז ןעֶּבאָה יי זא ,ןעֶקְאְרְׁשְרעֶר ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִרּוחָּב הָביִׁשְי איִד

 , ןהעֶזְרעֶד ןעֶצעֶגעֶג גוא טייֵק
 איר טימ ןעֶּפור ּוצ ְּךיִז טְכאַמעֶגְּבָא ןעֶּבאָה ייֵז --ז םֵסֹוי ,ריִד זיִא סאוָנ -

 ןעמאנ
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 רע סאו ץעֶמאָנ ןייז ןעֶקנעֶרעֶג ללאָז רעֶרעֶי יֵרְּכ ,ןעֶללאַר איִד ןּופ ןעֶמאָנ
 . ןעֶליִפְׁש טעוֶו

 םויִמ םעֶד ְךיִא טְלאָו ,טְרעֶוְטְנָאעֶג רֶע טאָה ,ןעֶנאָק טְלאָו ְּךיִא זַא -
 ,ןעֶנאָמ ףיֹוא ןעֶנעֶלְּבָא ןעֶמעַּב

 ! הָחְנִמ ּוצ ןיֹוׁש ְךיִז טְּניֹולְק םֶלֹוע רעֶד ,ןייַז טיִנ ןנאק סֶע -
 רעֶנייֵא ְּךיִז טאָה ?זְנאָנ עֶנעֶטאָרְּבעֶג איד ןּופ ןרעוֶו טעוֶו סאוָו גּוא --

 ןּופ ןיֹוש ןעוֶויִראָה ןעֶציִּבֶר איד גוא ּבייוַו סהְביִׁשְי שאר םעֶד ,ןעֶפּורעֶגְּבָא

 ! םעֶקְנעֶּבעֶל גוא ,םעֶקַפיִפ ,זְנאָג ,עֶלעֶׁשְרעֶה :ןָא ןעֶטְכעֶנ
 ןעיִרְׁשעֶנְסיֹוא עֶללַא ןעֶּבאָה ! יֹוזַא ןייַז ןיֹוׁש זומ סעי ,דעֶר איִד הָרֵבֲע;ַא -

 סאָד םהיִא טעוֶו ,דְנּועְנ טיִג ְּךיִז טְלהיִפ רֶע ׁשְטאָח זַא ,ןעֶזיוִוְרעֶד גּוא

 , ןעֶדאַׁש טיִנ ןעֶלעיִּפְׁש
 אזַא ,אּתְכִסְמִה םּויָס ַא ,טְועֶלְקְרֶע ייֵז ןעֶּבאָה , רּונ ּךיִז ןנאָמְרעֶד -|

 '! ןיִקזִנ ןְניֵא הָוְצִמ יֵחּולְׁש, ,אָרֹומ ןייק ּבאָה !'םיִלֹוח רֹוקְּכג ףיֹוא דֶלעֶג ןֹומְּטַמ
 -לעַּב עֶטְסְנאָׁש איִד ,ץעוֶועֶג ללאַּפ ׁשֶרְדֶמַה תיֵּב רעֶד זיִא ביִרֵעַמ ּוצ

 ָגנעֶה עֶלְלַא ןיִא ,טְדייֵלְקעֶג גיִדֹבֹוט-םֹוי ןעֶּכעיִלקעֶגְנעֶמאַװצ ְךיִז ןעֶּבאָה םיִּתַּב
 -וצ ְךיִז ןעֶּבאָה לֶהּוׁש רעֶּבייַו איִד ןיִא ,טְנעֶרְּנעֶג טְכיֵל ןעֶּבאָה רעֶטְכייל
 ְךֹוא ; ןְשארְּב ןעֶציִּבִר איֵד גוא רעֶּבייַו עֶטְסְמהעֶנְראָפ איד ןעֶּביִלקעֶגְנעֶמאַ
 -סְנעֶפ איד ּוצ ייֵז ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו עֶרעֶטלֶע איִד גּוא ,ןזעוֶועֶג ןעֶנעֶז ,ְךעֶלְרייַמ

 הֶרּת רעֶגיִלייַה רעֶד ןּופ דֹובְּכ םעֶד ןהעז ייֵז ןללאָז, : ןעֶזאָלעֶנּוצ ּךעֶלְרעֶט
 = רעיא םָאד ךאד עא יג יב טי רו =

 , שיט ןעֶסיֹוהְנ םייַּב ןְאָנעֶּביֹוא טְצְטעֶזעֶג ְךיִז טאָה הָביִׁשְי שאר רעֶד
 ןעֶסייוַו א טיִמ ,ׁשיִט ַא זיִא רע טְניִז ,לאָט ןעֶטְסְרע םּוצ טְנייַה זיִא רעֶכְלעוֶו

 הָביִׁשְי איד טְצְטעֶװצ רֶע טאָה טייַז ןייֵא ןופ ,ןזעֶועֶג טְקעֶדעֶג רעֶּביִרַא ְךּוטְׁשיִט
 בֶר רעֶד ןסעֶזעֶג ויִא טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ ,סיאְרָמְנ עֶנעֶּפֶא ייַּב םיִרּוחָּב
 חָביִׁשְו עֶללַא ןופ רעֶטְסְרֶע רעֶד זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה . םיִבּׁשֲח םיִּתַּביִלַעְּב איִד טיִמ

 טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא גיִדְנאָטְׁש רֶע טאָה םהיא לייוַו ,הֶבָיׁשְי שאר ןעֶּבעֶנ ןסעֶזעֶג םיִרּוחְּב -

 . םיִדיִמְלַּת עֶרעֶדְנַא עֶנייַו ןופ
 ,ןזעוֶועֶג לֶהּוׁש רעֶּבייַו ןיִא רעֶטְמּומ רחיִא טיִמ זיִא עֶכְלעוֶו ,עֶלעֶרְיִמ

 ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייֵז רּונ ,טְכיִזעֶג ןייַז ןזעוֶועֶג זיִא סאַלְּב : ןהעְזעֶג םֹהיִא טאָה
 םהיִא ףיֹוא טאָה איִז ,טְנעֶרְּבעֶג רעֶייַפ ַא טְציִא טאָה אייֵז ןיִא .,ןעֶטְכיֹולעֶג
 .ןהעְועֶג טראָּפ םהיִא טאָה נּוא ןעקּוק טְלאוָועֶג טְשיִנ

 .עֶג זייוניִצְנייִא ןעֶפּורעְֶסיֹורא םיִדיִמְלַּת עֶנייֵז טאָה ,הָביׁשְי שאר רעֶד
 ןעסייה



=- 45 -=- 

 ,עֶכְנאַט גוא טְנאָזעֶג טונ ןעֶּבאָה עֶכְנאַמ ; רּועיִׁש םעֶד ןעֶגאֶז ןעֶרעֶי ןעֶסייֵה
 , טְגאָזעֶג רּועיׁש ןייַז עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה רעֶטְצעֶל רעֶד .טעֶּפעֶׁשְטְרעֶפ ּךיִז ןעֶּבאָה
 סעֶרעֶי יֶלְטייֵד גּוא ףְראַׁש איוִו ,טְראָהְרעֶד לאָמ ןעֶטְפְרֶע םּוצ טאָה איִז נוא
 , םיֹורַא ליֹומ ןייַז ןּופ טהעֶג טְראוָו

 ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא םִלעֶׁשְרעֶה ,איִׁשַק ַא ןּוהְטעֶנ גאָרְפ ַא םהיִא טאָה בֶר רעֶד

 טאָה סאָד .ץעֶפאָרְמעֶג ץּוריִּת םעֶד דֹלאַּב טאָה רֶע גוא ןוהְטעֶנ ץֶטיִלְּב א
 גוא רעֶפְראַׁש ְךאָנ אָרֵמְג עֶניִרְּביִא איִד טאָה רֶע נּוא טְרעֶטְנּומעֶגְפיֹוא םהיִא

 ן ויי , ושם יא ר = רעב רעסירה
 ,"ָרְדַה סֶלַא טְרהיִּפעֶג לּופְלִּפ ַא הָעָׁש עָּבְלאַה ַא טאָה הָביִׁשְי שאר רעֶד

 . -עֶנעֶג ןעֶּבאָה רעֶּבייַו איִד גּוא ,ןראוָועֶנ לעָּפִתִנ זיִא םֶלֹוע רעֶד ןעֶכְלעוֶו ןופ

 חֶלּונְס ַא ןופ איו רעֶטְראָו עֶכיְֵדְנאַטְׁשְרעֶפְנּוא איִד ןעֶגְנּלְׁשעֶג גּוא טְצְטעֶג
 . ןעֶגעוֶו

 : ןעַפּורעֶגְסיֹוא ׁשֵמִׁש רעֶד טאָה ,ןעֶפְניֹורְּב נוא ּךעקעֶל םעֶד ְךאָנ
 טיִנ ןעֶטעֶליִּב ןייק ןעֶּבאָה סאוָו איִד זַא ,עיִדֹומ נוא ויִרְכַמ זיִא ןעֶמ,

 סאָד םּוראָו ,'ףֵמֹוי תַריִכְמי ןהעֶז ןהעֶנּוצְנייַדַא ןעְֶנעֶרְד טיִנ ְּךיז ןללאָז טְּפיֹוקעֶג
 םעֶד ןיִא ןעֶָׁשיִמ טיִנ ְּךיִז ןעללאָז םיִׁשָנ איִד םעֶּב ןעֶמ !הָקְדִצ לח ַא זיִא

 ןיִא ׁשֶרְדֶמַה תיֵּב ןּופ זיִא םֶלֹוע רעֶד ויִּב ,היִמ נּונעֶג טְסאָקעֶג טאָח סֶע

 איד טאָה עֶמ זיִּב טְצאַּפ ּוצ גּונעֶג רְנאוָו איִד טאָה ןעֶמ גוא ,ןייַרַא רעֶטַאעֶט

 ,טְליִטְׁשעֶגְנייַא עֶרְנעֶירְׁש "רעֶליִטְׁש
 ןהעֶזְרעֶד טאָה םֶלֹוע רעֶד גוא ץעַּבייֵהעֶגְפיֹוא ְּךִז טאָה גְנאַהְראַפ רעֶד

 עֶשיִקְרעֶט ַא  ןיִא טְליִהעֶגְנייא ,רֶראּב ןעֶנעֶסְקאַלְּפ ןעֶסיֹוְגַא טיִמ 'ּוניִבָא בֹקֲעַנַא
 ,ךוט

 טעֶלּוטעֶגְנייַא ּפאק םעֶד טְלאַה נּוא ףֵסֹוי ןעֶגיֹוצעֶנְסיֹוא טְניִל םהיִא ןעֶּעֶנ
 : ןעֶגְניִז ןעֶּבייֵהעֶגְנָא טאָה בקעֶי --.טיוש סְרעֶטאָפ ןיִא

 ! דְניִק רֶעֶייַהְט ןייַמ ,ףאֶלְׁש ןייַד ןופ ףיֹוא העטְׁשי
 .דְניוְׁשעֶג ְךיִד קיִׁש ְךיִא ןיִהאוְו ,רעֶדיִרְּב עֶנייֵד ּוצ הענ
 ףייפ ,ןענראט חֵּב העירייא) רוס ,םיעדב
 'ו היפ עֶרעֶייִז ןּופ , דְנּוזעֶג רעֶייִז ןּופ

 .װ ,ז .א

 ופ ןרָעיוא איִד ןעֶמיִרעֶג טאָה גוא רעֶלעֶּפִרְה ַא ןועֶועֶג זיִא לֹוק רעֶד
 ,ירעֶראָהוצ איִר

 ףכוי
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 איו טעֶכּוצעֶגְמיֹוא ךיז ,טְפאַהעֶגְפיֹוא ףאָלְׁש ַא ןופ איח ְּךיִז טאָה םֵסֹוי
 געֶלּפְׁש נּוא דְנאַה רעֶטְכעֶר ם'בקֲעי ייַּב טְצְמעֶזעֶג-נעװא ביז .רניק ןעֶּבעֶעֶגְכאַנֶא
 רעֶׁשְרעֶדְניִק רעֶכייוו ַא טיִמ רע טאָה ,ראאָה עֶנעֶסְקאַלּפ עננאל טרעמאָפ ץֹטיִמ גיִר
 ףֶלֶע איִד טיִמ הָנָבְל איִד ןּוא ןָנּז איִד איוִו :םֹולָח ןייַז ןעגנּוזעֶגְסיֹוא עֶממיִטְׁש
 , םחיִא ּוצ ךיִז ןעֶקְוּב ןרעֶטְׁש

 -רעָּביִא ןעֶמעֶללַא ןעֶּבאָה עֶנייֵז ןעֶגְנּונעֶועֶּב עֶללַא איִד טימ עַממיִטְׁש איר
 דְנאָה רעֶטְרעֶדְנוה ןיֹוש ןעֶּבאָה טְניִדְנֶעעֶג טאָה רעי רעֶדייֵא ְּךאָנ גוא ,טְׁשאַר
 ,עָטייו רעֶׁשְרעֶּבייַו רעֶד ןופ ייַפ , רעֶטְרעֶנאָמ רעֶד ןופ ייס ,אוָואַרְּב ׁשְטאַפעֶג
 ריק בעיל ןייַז ףיֹוא ְּךיִז טאָה בֹקעַי ןגעוֶו טסּבְלעֶז ןראוָועֶג ליִטְׁש טיִנ זיִא סֶע
 שֶסיוִו טְלאָועֶג טאָה רעֶרעֶי .טְרעֶוָּבעֶג עֶמּוניִטְש רעֶנעֶמיִרעֶצ רעֶגיִרעֶוייַה ַא טיִמ
 : טְנאָרַכעֶג ןרעֶדְנַא םעֶד טאָה רעֶנייֵא גּוא ףֵסֹוי רעֶד זיִא רעוֶו

 עֶטְצעֶל ם'בֹקַעַי טְראָהעֶג ךאָג ךיִז טאָה םִע גוא ןראָועֶג ליִטָׁש זיִא ּךִלְדְנֲע
 עֶנייַד גּוא רעֶטּומ ןייַד טיִמ ְּךיִא לעוֶו ּוצ,:םהיֵא ֹטְנאָרְפ רֶע איוִו רעֶטְראוָו

 יוןעֶבְראָטְׁשעֶנ זיִא רעֶטשּומ ןייַד 1 ריִד ּוצ ןעֶקּב ןעטמּוק ךיִז רעֶריִרְּב

 ! דיִל-דְעערְהיִר ניִרעיֹוְט ַא רעיִל ַא ןעֶנְיִז ןעֶּביֵהעֶגְנָא רעֶדייֵו טאָה םֵמֹוי
 -- .וװ .ז .א "1 רעֶטטּומ עֶגְנּי עֶּבעיִל ןיימ זיִצ ןעֶּבְראַטְׁשעֶגג
 טייַלְסנאמ איד נוא ,טְנייוַועֶג רעֶדְנאַנאַב ןיֹוׁש ְךיִז ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו איִד

 . טְסְנעֶרֶע םיֹורְנ טיִמ טְראָהעֶנּוצ סֶע ןעֶּבאָה
 ןיַז טיִמ טאָה בֹקֲעַי איו ץעֶועֶג עֶנעֶצְס איִד זיִא רעֶניִרֶיֹוהְט ְךאָנ

 םהיִא טיִמ ְּךיִז נוא ,טְנְרעֶלעֶג יהּכּורע;הָלְנעֶע ןופ הָׁשְרַּפ איִד ןסֹוי ןעֶּכעיִל
 | . טְנעֶגעֶועֶנ

 רֶע ויִּב ,ןייַרַא עֶללאָר ןייַז ןיִא רעֶטייַו ץְלַא עֶלעֶׁשְרעֶה זיִא וייוְכעֶלְיִּב
 טְסואוועֶנ טיִנ ,ןהעֶזעֶג טְׁשיִנ טלעװ איִד ּפאָרַא עֶנְהיִּב רעֶד ןופ ןיֹוׁש טאָה

 , טְלהעַפ אְד רעֶֶו נּוא אָד זיִא אָד רעוֶו
 אָד זַא ,טְניימעֶג רעֶיֹוׁשּוצ איד ְךיֹוא ןעֶּבאָה סֶע ,עֶלעֶשְרעֶה רּונ טְׁשיִנ נּוא

 יירְשעֶג א ןעֶּבאָה רעֶריִרְּב איִד ןנעוֶו רעֶּביִראַד : תֶמֲא-א ףיֹוא ץְלַא ראָפ טְמּוק
 ןּוהְמעַג ססיִרַא דְלאוַועֶג טיִמ ןעֶּבאָה נּוא * אָּב הָזְלַה תֹומֹולֲהַה לעַּב, הֵנֵה :ןּוהְטעֶנ

 ץְראַה סאָד ְךיֹוא ןעֶלעיִפ ייַּב סיר רעֶד טאָה ,לעֶדְמעֶה ץעֶרייז ןייַז םהיִא ןּופ
 .ןשבכיימ

 , ןעֶנאַטְׁשעֶג טְׁשאַרְרעֶּביִא נּוא טְרריוְרעֶפ עֶלעֶׁשְרעֶה זיִא טּוניִט עֶניִנייֵא
 טְׁשיִנ ייֵז טְלאָו רֶע איו ,גְנּורעֶדְנּואווְרעֶּפ טיִמ רעֶדיִרְּב איִד טְקיְקעֶגְנָא

 טנעקרער



 ; םהיִא ףיֹוא סעּכ ןיִא יֹוַא ייֵז ןעֶנְנעֶז סאוָו טְסּואועֶג טְׁשיִג רעֶדָא ,טְנעֶקְעֶר
 טאָה ,ןרעֶדְנַא םוצ רעֶנייֵא ןעֶמיֹוטְׁש ּוצ םהיא ןעֶּנייַהעֶגְנָא ןעֶּבאָה ייֵז זַא רעֶּבָא
 עיראָלעֶמ רעֶדְנעֶרהיר א טיִמ טאָה וא ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טְסְנעֶרֶע םעֶד גְניְִצּלְּפ רֶע
 ףיֹוא תֹונְמַהַה , ןערהאי עֶגְנּי עֶנייַז ףיֹוא תֹונְמַחַר ,תֹונְמַחַה ןעֶטעֶּב עֶּבייַהעֶגְָא
 ... ןעֶּבעֶלְרעֶּביִא טְׁשיִנ רָעֹורְּט םעֶד טעֶו סאוָו ,רעֶטאָפ ןעֶטְלַא םעֶד

 עֶטְיֹוט, . ןעֶראָועֶג רעֶגיטְפעֶה גוא רעֶרְליִו ץְלֶא זיִא םעַּכ רעֶייִז רּונ
 ןיִא ,ןעֶמייֵוצ םהיִא רעְֶיִטְׁש ףיֹוא ,ןעֶטְדיֹוט ,ןעֶירׁשעֶנ ייֵז ןעֶּבאָה '! םהיֵא
 יו ןעֶפְראוַוְנייַרַא םהיִא ּבֹורְג ַא

 ְךיִז , טְדיֹוט ןראַפ רעֶדירְּב איִד טיִמ טְנעֶנעֶזעֶג ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה גּוא
 רעֶנאָׁש רעֶיירְּפ רעֶד טיִמ ,לעֶמטיִח ןיִא ןנּז רעֶניִטְכיֵל רעֶד טיִמ טְגעֶנעֶזעֶג
 עֶניז ןייַז לַחֹוט גוא ןעֶטְסאָרְמ רעֶטאָפ םעֶד ללאָז רעי:טטאָנ ןעֶטעֶּבעֶג ;טְלעוֶו
 .יייוטּולְּב ןעֶסאָנְרעֶפ טְסיִזמּוא ןייַז רעֶריְִּב עֶיְִיִז

 טאָה ןעֶסיִנְראַפ ּוצ טּולְּב ןעֶזאַלרעֶד ּוצ טְׁשיִנ .ןעֶמיקעֶגְנָא ןֵבּואְר זיִא לייַוְרעֶד
 ,ּברְג ןעֶגנאַלְׁש ןיִא ןעֶפְראַוניירַא ןעֶסייֵעֶג םייִא רע

 איד זיִא ּךיִלְקעֶרְׁש גּוא . טְרהיִפעֶגּוצ ּבורְנ םוצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶּבאָה איז
 ןייַז ּוצ ןעֶרָאוְָׁשעֶּב ןעֶשיִרְקעע א ןעֶננאַלְׁש איִד טאָה רֶע איו ןועֶועֶג עֶנעֶצְמ
 . ןעֶרהירוצ ּוצ טְשיִנ ְךיִז טְפיִנ רֶעייֵז טיִמ ּבייֵל

 רעֶד ףיֹוא אָד רֹוּבג רעֶד זַא ,טְסּואװעֶג רעֶכיִז טאָה םֶלֹוע רעֶד ׁשְטאָח
 ּוליִפֲא ,רעֶססאוַו ןהֶא רונ טְׁשיִנ ,'קיֵרג ; קעֶד ַא ןהֶא ןעֶטְסאק ַא רּונ זיִא עֶנהיִּב

 ייֵרְשעֶג ַא!"יֹוא, לעיפ ןעֶּבאָה ןעֶנעוֶוְטְפעֶדְנּופ ,ךיֹוא ןעֶגְנאַלְׁש גוא ןעֶֶשיִרְקִע ןהָא
 ןיִא ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶדְנעֶלֶע םעֶד ץֶּבאָה רעֶדיִרְּב איִד ןנעוֶו ,קעֶרְש ןּופ ןּוהְטעֶג
 ,ןעֶסיֹוטְׁשעֶגְנייַרַא ןעֶטְפאַק םעֶד

 טְשיִנ ריִׁש א ,ןעֶצְראַה ןראפ ןּוהְמעֶנ ּפאַח ַא ְךיִז טאָה עֶלעֶריִמ ְךיֹוא
 עֶרנעֶסעֶרְּפ א ץעֶנעֶלעֶג ויִא ץֶמעֶללַא ףיֹוא .. גיִטייֵו ןןפ ץגהְטעֶנ ייֵרְׁשעֶג ַא
 ,טְסְננַא

 רעֶד ןּופ נּוא ןעֶקְניִרְט עא ןעֶסע טְצְטעֶועֶג ְּךִז ןעֶּבאָה רעֶריִרְּב איִד
 איד ןעֶדְנּובְרעֶפ ,םיִלֵאעְמְׁשִי עֶדְנאַּב ַא ןעֶממוקעֶגְנָא ןעֶננעֶז עֶנהיִּב טייֵז רעֶרעֶדְנַא
 ראָנ ׁשיִקְרעֶט-םונְרַּת טְדעֶרעֶג ןעֶּבאָה גוא , סעֶליׁשְטאַּפ  עֶטיֹה טיִמ פאק
 עֶרעֶיַז ןעֶּבאָה םיִלֵאעְמְׁשִי איִד : ןעֶראוָועֶג טְּפאָׁשעֶג ַא רֶלאַּב זיִא סע; .קיִטְנאןא
 , יִנאֵג יִנאַּב ,יִנֵא , ת"יֵּבףֶלֵא ןְדאָנ ,טְלהאצעֶנְּבָא ,ןעֶרְנּוּכעֶנְּבָא ןעלְטְראַצייּב
 םעֶר ּבּורְג ןעֶגְנאַלְש ןפ ץֶגיֹוגעֶגְסיֹרַא .ניִצְנאוַוְצ זיִּכ !טְייֵה סאָד ,יִנאַכ זיִּב

 ןעססאלב
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 םהיִא , ןעֶדְנעֶל איד רעֶטְנּוא קיִרטְׁש ַא טיִמ ןעֶלעֶׁשְרעֶה םעֶנעֶקאָרְׁשּוצ ןעֶטְסאַלּב
 ןופ םעֶנעֶפיִט רעֶד ןיִא טְּפעֶלׁשעֶג קעוֶוַא ןהיא ,ןּוהְמעֶג ּבייֵרְמ ַא , ןּוהְטעֶג ץיִמְׁש ַא
 , ןעֶואָגעֶגְבאָרַא ךיִז טאָה גְנאַהְראָּפ רעֶד גוא עֶנהיִּב רעֶר

 ,לעֶפ ןעֶטיִמ ןיִא געוֶו ַא :ןהעֶועֶג רֶעיֹושּוצ איֵד ןעֶּבאָה טקַא ןעֶטיִרְד םניִא
 קראַטְׁש עֶּבאָה גוא םיִנְיְדִמ עֶדְנַּב ַא טְנעֶלעֶגְסיֹוא ןעֶועֶג ןעֶנעֶז ואְרָנ ןפיֹוא
 .ףאֶלְׁש ןעֶפיִט ַא  ןופ טעֶּפאָחעֶנ

 זִא ןייֵטְׁש ַא ףיֹוא פאק םעֶד טְרַּפְׁשעֶגְנֶא ,דְנאָה איִד ףיֹוא ןעֶטייֵק טיִמ
 יםיֹוא ּפאָק םעֶד רֶע טאָה ללִטְׁש . ןעֶפאְָׁשעֶג טְׁשיִנ נוא  ןעֶנעֶלעֶג עֶלעֶׁשְרעֶה
 טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ ְךיִז טאָה סאוָו ,לעֶנְראָּב ַא וצ טקוקענוצ ְךיִז ,ןעֶּבייֵהעֶג

 .ןהעֶזעֶג געוֶו
 .ֶבֵצַמ ַא ,טְגאָרְפעֶג לליִטְׁש רֶע טאָה ז ץֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶהעֶו סאָו ז אַה -

 ,..!תֹויְתֹוא עֶׁשיִדּוי טיִמ ! הָבצַּמ ַא

 :טְנֶעייֵלעֶג טאָה נּוא ,ןעֶכאָרְקעֶנּוצ רֶבֵק םוצ רֶע זיִא רעיִפ איִד ללַא ףיֹוא

 בֹקֲעי תֶׁשֵא ,ןָבָל תַּב לַחְר תֶדָמ .לָהֹואָּב םיִׁשְנִמ העונצה הֶׁשֹאָה הָנְנֶּטִנ הּפ.
 ײ רֶבֵעָו םֵׁש יֵריִמְלַּתִמ ,םֶהְרְבַא ןּב ,קָחָצִי ןּב

 יֵרְׁשעֶג ַא טְׁשאַרְרעֶּביִא איִװ רֶע טאָה !ְּךיִא העֶז רָב ס'רעטטומ ןיימ
 םהיִא טְלאוָו םעֶהְטָא רעֶד איו ןעֶּניִלְּבעֶג לליִטְׁש טֹוניִמ ַא זיִא נוא , ןּוהְטעֶג
 עֶנהיִּב ןפיֹוא אָד טְׁשיִנ ,טְכאַדעֶג םֹהיִא טאָה סע .טְלהעֶּפְרעֶּפ גְנּומעֶלְקעֶּב ןופ

 -חיֵּב ןעֶטְואָלרהאוָוְרעֶפ ןעֶניִרְלעֶטְראָטְׁשְניַלְה םעֶנעֶו ףיֹוא , טְראָד רונ ,רֶע ויִא
 ץְרעֶה ןייַז טְגְנאָבעֶג טאָה איוִו נוא .טהור רעטטומ עֶּבעיִל עֶמעֶרָא ןייַז ּואוו ,םֶלֹוע

 , ןעֶצְמעֶנעֶּב ּוצ דְרע עֶּבעיִל איד ןעֶרעֶרהְט עֶנייֵז טיִמ נוא ןעֶהעֶז ּוצ רֶבֵק רהיִא
 רהיִא ,רֶע טהעֶטְׁש , םהיִא טְכאַד ,רֶבֹק רהיֵא ראַפ ,! ּוצ איִז טְקעֶד סאוָו

 אייז טעוֶו עֶנייֵא רּונ איִז עֶכְלעוֶו , תֹודֹוס עֶנייֵז ,ןייַפ עֶנייַז רע טְלהאַצְרעֶד

 , םהיִא ראַפ ןעֶטעֶּב ןעֶהעֶג טטאָנ ּוצ טְציִא ןנאק עֶנייֵא איז ... ןהייֵטְׁשְרעֶפ
 טייוַו יֹוזַא זיִא גּוא טְנֶעהאָנ יֹוזַא אָד טְציִז עֶכְלעוֶו ,ןעֶלעֶרְיֶמ ראַּפ ... רהיִא ראַפ

 ..! םֹהיִא ןּופ

 -םורַא ,טייֵּפׁשעֶגְכיֹוא ֶנאָה ,עֶטְדיִטְׁשעֶג ןעֶטייֵק ןיִא עֶנייַז טאָה רֶע
 רעֶד ּוצ ניק ךיִלְקיִלְגנואַא איוִו ,טעֶלוטעֶגּוצ ְּךיִז ,הֶבֵצִמ איִד טְּפאַחעֶג
 יעָגְנָא עֶמיִטְׁש רעֶדְנעֶרהיִר רעֶדְנעֶנייוו ַא טיִמ טאָה גוא ,עֶנייַז רעֶטטּומ רֶעיֵדְּט
 ו עַגְניִז עֶּבייַה

 { 



 ו יִניִצַא ּוצ טְללאַפ רעוֶו ,רעמטּומ , רֶכָק ןייַד ּוצ:

 ! רַניֵק גיִרְטיִצ ןייַד ,םֵסֹוי ןייר ּוטְסְננִקְרֶע
 .ןטיאַּבעֶג ןייַּב טיִמ טְסאָה אוד סאוָו דְניִק ןייַד

 +ׁשֶראַלְרעפ גְנּוי יֹוזַא ְךיִד טאָה סאו ןְהּוז ןייַד

 .ג

 ּ!םְכעֶלְׁש זיִא ריִמ ,עֶמאַמ ,רעֶטטיִּב זיִא ריִמ
 .-- טְכעֶנֶק ַא ראַפ ןעֶמ טאָה ְךיִמ טְפיֹוקְרעֶפ
 עראָה גוא ןהעֶז סֶע ,עֶמאַמ ,ּוטְסְננאָק איו
 וּפ ןעֶרעוֶו טְכעֶגְק ַא ללאָז םֵמֹוי רעֶּבעיִל ןייֵד

 ְניווְׁשעֶג ףיֹוא הָטְׁש ,רעֶטטּומ ,רֶבק ןייַד ןּופ,
 ! דְניִק ןייַד ראַפ ןעֶמעֶּב העָנ טטאָנ ּוצ
 ,שצֶהּוצ ןיפ ןייט ,ןעֶהעֶז רֶע לאָז רֶנעֶלֶע ןייֵמ
 ו ןערהעקמוא קירוצ ךימ רעֶמאָפ ןעֶּבעיִל םּוצ

 , ּבורְנ ןיִא ְּךיִז ּוצ ּוצ-ְךיִמ םהעָנ רעֶדָא:
 1 םּוטְׁש ןייֵמ זיִא ּואװ ,םייָה ןייַמ זיִא ּואװ

 ,עֶרייֵרּוצְסיֹוא טְׁשיִנ ריִמ זיִא רעֶמיִּב

 =. !ןעֶרייֵׁש ּוצ טְציִא ְּךיִז רֶבֹק ןייַד ןופ

 . ץֶרעֶה ןייַמ טְּבייַלְּב ,עֶמאַט ,ריִד ייַּבט
 ,רימ רעֶוְטְנָא ,רעטכומ רעֶוְטְנָא .ג ץְרעֶטְש יז טְסְננעֶק אור ,רְנעֶלעע יז טְסייַו אור
 ,ח ; .א ".. ריַדוצ ּוצ ְךיִמ םהעָנ רעֶדָא

 טְמעֶלְקעֶגנָא ןייַז ְךיִז טאָה רהעָמ סאד ,ןעֶגְנּוזעֶג טאָה רֶע רעֶטייוו סאָו גּוא
 רא .ןעֶראוָועֶג עֶממיִמְׂש ןייַז זיִא רעֶדְנעֶרהיִר גוא רעֶּפיִט נוא ,טְנעֶפָאעֶנ ץְראַה
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 רעֶטמומ רהיִא ןעֶּבעֶג זיִא איִז -- ןהעזרעֶד ןעֶלעֶריִמ טּוניִמ רעֶד ןיִא דאָרְג טאָה
 יז ןעֶצאה ןייִּפ גוא ןעֶדייֵל עֶנייַז עֶללַא--,ןעֶסעֶועֶג ץְנאַּב רעֶטְסרע רעד םֶיו

 ןייַז ןיִא גוא דעיִל םנופ רעֶטְראוַו איִד ןיִא ְּךיִז ןעֶּבאָה נּוא טְכאוַועֶגְפיֹוצ

 ,ןעֶרעֶרהְט-רעֶטַאעֶט טְׁשיִנ ,עתמַא ,ןערערהט ְּךיֹוא .ןעֶסאָנעֶגְסיֹוא עֶטיִטְׁש רעֶסיִז
 עֶללַא טעַמִּב ןעֶּבאָה סֶע . ןעֶסאָנעֶג ןעֶקאַּב עֶדנעֶנעֶרְּב עֶנייַז רעֶּביִא יז ןעֶּבאָה
 עֶללעוֶוְק ע'תָמֲא איד טאָה אייֵז ןּופ רעֶנייֵק רזנ ;טְנייַועֶגְטיִמ םהיִא טיִמ רֶעֶיֹוׁשּוצ
 ,..יֹוזַא טְנייַה ןעֶססיִלְפ ןעֶרעֶרהִט עֶנייַז ןעֶנאוַו ןּופ טְסּואוועֶג

 רעֶד ףיֹוא ְךיִז ,טְכאַועֶגְכיֹוא ףאָלְׁש רעֶייַז ןּופ ְּךיִז ןעֶּבאָה םיִניְדִמ איִד
 נוא ןעֶכאַלְּבָא ןעֶּבייֵהעֶגְנָא גוא , טעֶבּוצעֶגְכיֹוא ,טצעֶנעֶנעֶגְסיֹוא גיִראָהעֶג  עֶנהיִּב

 ,ןייֵטְׁש ַא ּוצ טְדעֶר גוא טְנאָלְק רֶע םאְו ,ןפַמֹוי ןּופ ןעֶכאַמ קָוֹוח
 ,םהיִא ּוצ ּוצעֶנעֶז ייֵז זַא רונ ;טְקּוקעֶנְמּוא טְׁשיִנ ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה

 -רעֶּפ ַא טיִמ רע טאָה ,קעוֶוַא רֶבֹק ם'נופ ןּוהְטעֶג ססיִר ַא םהיִא דְלאוַועֶג טיִמ
 יו רעֶטמּומ ,רעטטומ| :ןּוהְטעֶנ ייֵרְׂשעַג ַא עֶממיִטְׁש רעֶטְלעֶּפייוְצ

 וצ איִד טאָה סֶע וַא ,ץעֶזעֶועֶג ְךיִלְיִטאַנ יֹוזַא רעֶּבצ זיִא ייֵרְׁשעֶג םאֶד
 ןעֶּבאָה םיִנָמַחריֵנְּב םיִנְמֲחַר עֶטְדְנּועֶג עֶכְנאַמ . טְפאַהעֶגְנָא ןעֶצְראַה ןֹראַפ רָעֹוׁש
 טיֵרעֶּב ןעֶטְסיֹופ עֶטְנעֶלעֶגנעֶממאַוצ טיִמ ןּוהְטעֶג ּבייֵה ַא רעֶטְרָא איִד ןופ ְךיִז
 ןשְרעֶּגייַו םֹניִא . םיִניֵרִמ עֶרְליִו איִד ןופ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶועֶטאַר ןעֶפיֹול ּוצ
 ןּוצ לְהוׁש ןיִא איִו ןעֶּבייֵהעֶגְפיֹוא ייֵרעֶּפיִלְח ַא גוא ןייַועֶג ַא ְּךיִז טנ: ו לייַהְט

 : קְוַּת הָנֵתַנַ
 צד:

 { סיֹורַא רֶבֹק ם'נופ עֶממיִטׁש ַא טְאָהְרעֶד ןעֶמ טאָה גְנילְצּולְפ
 ,טְראָהְרעֶד רעֶד ְךיִא ּבאָה ,דְניִק ןייֵּט ,ןייוועֶג ןייד
 , טְרעֶשעֶּב יֹוזַא ריד זיִא ןעֶּבעיִל םעֶד טטאָנ ןּופ
 ןרעוֶו םִָוקְמ ְּךאָנ ןעֶללאָז תֹומֹולֲח עֶנייַד
 .ןעֶרְרעֶה עֶנייַד ּוצ קיִרּוצ ןעהעֶג ,ּוטְזּומ

 , ןייַפ ןייַד ראַפ טטאָנ ריִד טעוֶו ןעֶלהאָצעֶּב
 ף ןייז ענייד טעוֶו ןעֶיֹורְפ ןופ .עֶטְסְכיִלְקיִלְג איָד גוא

 לַחָר רעטטּוט רעֶגעֶּבְראַטְׁשעֶג רעֶד ןופ עֶממיִטְׁש איִד טאָה םָלֹוע רעֶד
 .ןעַּבאָה םיִנְמַַר יֵנְּב םיִנְמֲהַר איִד . טְסאָרְט ַא טְלהיִפעֶג נּוא טְראָהעֶג ׁשֹוחְּב
 -וצ קירוצ רעֶמְרָא איֵד ףיֹוא ךיז ,טְגעֶפאעֶג ןעֶטְסיֹופ עֶטְנילעֶגְנעֶממאַזוצ עֶרֶעיִ
 -צ-סיֹוא ןעֶגֹוא עטְנייַועְֶנָא איד ןעֶּבייַהעֶגְנָא ןעֶּבאָה רעֶּבייַו איד ,טְצְמעֶז

 טְפעֶלְשעֶגְנייַרַא רֶלאַועֶג טיִמ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶּבאָה םיִנָיְדִמ איִד גוא ,ןעֶנעֶקְירְמ
 ןיא
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 ,ןעזאלעְֶּבָרַא ְּךיִז טאָה גְנאַהְראָפ רעֶד .עֶנהיִּב רעֶד ןופ סעֶנעֶפיִט רעֶד ןיִא
 ף ףֵסֹוי אְואַרְּב- .אוָואַרְּב ןּופ םעֶרּוטְׁש ַא ןעֶראוָועֶג זיִא טְסְרֶע טְציִא

 ןייש םּוק, .ןעֶיְִׁשעֶג גּוא טְּפאַלְקעֶג טְלַא נּוא גְנּוי ןעֶּבאָה '*! עֶלעֶׁשְרעֶה אוָואַרְּבנ
 ןייד זָנּוא זייוַו םוק, ,ןעֶמעֶּבעֶג רעֶּבייַו עֶטְלַא ןעֶּבאָה '!רעֶּבעיִל ףסֹוי ,סיֹורַא

 םעֶנייַד תַהֵנ םעֶד ןעֶהעֶז ןיֹוׁש רימ ןעֶללאָז ! ּוטְסְללאָז ןעֶּנעֶל ,םיִנָּפ גִטְכיֵל
 ו ףֵמֹוי רעֶּבעיִל ,רעֶצ רעֶזנּוא ראַפ

 םּוצ טְנייַנעֶג ניִדְנאַטְׁשְנַא רעֶּבָא גידעֶמאָׁש ְךיִז , סיֹודַא זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה
 טאָה ןעֶלעֶריִמ ּוצ ְךיֹוא ,"םֹולָׁש הֶׂשֹוע, ּוצ איוִו סֶקְניִל נּוא סְטְכעֶר םִוקיִלְּוּפ

 ןיִא ןעֶּבאָהְז נּוא טְנעֶנעֶגעֶּב ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶרעֶייִז ;ןּוהְּטעֶנ גייֵנ ַא ךיז רֶע
 ,טְקיִׁשעֶגּוצ ְךיִז תֹודֹוס נוא תֹוכָרְּב דְנעֶזיֹוט ,ןעקְנאַד דְנעֶזיֹוט טּוניִמ ןייא

 ןיִא ןעֶראוָועֶג טְלעֶדְנאַוְרעֶפ רֶבק םיִלַחְר זיִא טייַצ הָעָׁש ּבֶלאֵה ןייֵא ןיִא
 עֶטְכְאָקעֶנְּבָא תא רוטְקאַמ ןופ ץעֶראוָוד - ןעֶניְִכאָרְּפ סםִַרעִט ְךֶלֶמ הערּפ
 , רעֶטעֶרְּב

 -וא ,ןעֶמְסעֶזעֶנ עֶטְמֹולְחְרעֶפ ַא אי עֶלעֶריִב זיִא טייַצ רעֶצְנאַג רעֶד ןיִא
 טאָה איִז .טְכאַרְט איִז סאוָו טְסּואוועֶג טְׁשיִנ ןייֵללַא טאָה נוא טְכאַרְטְרעֶּפ ,גיִהְטּומ
 ןייֵא איוִו טראָהְרעֶד טאָה איִז זַא ,טְפאַהעֶגְפיֹוא ןנאַד טְסְרֶע םֹולָח רהיִא ןּופ ְךיִ

 ןיִא דֹוס א רעֶרעֶדְנַא רעֶד טאָה ,ןעֶסעֶועֶג רהיא רעֶטְניִה זיִא סאָו ,לעֶדאָמ
 : טמיֹורעֶגְנייַא רעֶהיֹוא

 !ןעָׁשּוקְסיֹוא רעֶדיִלְנ עֶללַא םהיִא ְךיִז טְליוִו ריִמ !ׁשֶלַח ְּךיִא ,עֶלעֶניִמ יֹוא
 ".ו זיא רע ןאָׁש איו העָז

 עָד ףיֹוא טאָה נוא ןעֶּנייֵהעֶנְפיֹוא ןעֶגיֹוא עֶרהיִא טאָה עֶלעֶריִמ .עא

 ,רעֶרייֵלְק יִקְפְלאַרעֶנעֶג עֶטְסאַפעֶגּוצ טונ ןיִא ,ןעָשְנעֶמ ןעֶגְנּוי ַא ןעֶקעֶזְרעֶר עֶנתיִּב
 נוא ,ןעֶנעֶד ןעֶקְנאַלְּב ןייַז ףיֹוא טְרְאַּׁשעֶגְנָא עֶרְריוֵו גוא ץְלאָטְׁש טיִמ טהעֶטְׁש
 יֹזַא .עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶּבְלעֶורעֶר םאָד זיִא ּוצ ןעקוקּוצ טונ טְזומעֶג ְךיִז טאָה איז

 .ןהעֶזעֶג טְשיִנ םֹולְח ןיא טְסְּלעֶו םהיִא איִז טאָה ןאָׁש ׁשיִטעֶטְסעֶאַמ
 עא עֶנּולק עֶנייַז ,עֶטְנרעֶּב עֶנייַז ּוצ ןאָט רעֶרְנעֶלהעֶפעֶּב רעֶגיִטְבאָמ ןייַז

 יא אָד ,ןעֶגְנּוגעוֶועֶּב עֶללַא עֶנייֵז גּוא רעֶדְרִּב איד טיִמ דעֶר עֶדְנעֶטְלאַהְרעֶמ

 רעְר ןעוֶועֶג ְךיִלְְריוִו טְלאוָו רֶע איו ,ךילְיִטאַנ יֹוזַא ןעוֶועֶג ןעֶננעֶז עללאררעֶד
 , טְגיֵׁשעֶג יֹוזַא טְציִא טאָה רֶע רעֶדיילְק סְנעֶמעוֶו ןיִא לאַרעֶגעֶג רעֶניִטְכאָמ

 לאוו טקְנוּפ םעֶד ּוצ ןראוָועֶג ןעֶסקאוַועֶגּוצ איוִו ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא עֶרהיִֵא

 אָה איִז נוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג עֶטְנִרֶּב עֶניז ןעֶשיוִוְצ גיִנאַק ַא איוִו זיִא .עֶלעֶׁשְרעֶה
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 דנעֶלְע וא טייקמערָא ןייַז סאָה ,עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶּבְעֶעִר זיִא םאָד זַא ,ןעֶמעֶמנאו
 -עֶג טוניִמ רעד ןיִא ְךיִז טאָה רהיִא ,ןעֶמיִרוצ ץְראַה רהיִא טְציִא זיִּב ןעֶּבאָה
 זיִא ,טְכאַרעֶג רהיא טאָה ,יֹוזַא : זיִא איִז איוִו רעֶנאָׁש גוא רעֶכייֵר ןייַז טְלאוָו
 , ןייַז ּוצ עֶנייֵז לאָמ ַא ןעֶטְכאַרְמ ּוצ ראָנ הטְרעֶֶו טְׁשיִנ ,םעֶרָא ּוצ איִז
 ,ןעֶזייוַו ּוצ טְפאַשְדְנייַרְּכ טְציִא זיִּב םהיִא טְניִטאַּפְׁשְרעֶּפ טְׁשיִנ ּבאָה ְּךיִא סאוָו

 ".ו ןעֶפעֶגְרעֶּפ טְשיִנ טְפאַׁשדְנייַרְפ ןייֵמ ריִמ טעוֶו רע -טְסאָרְטעֶג ְךיִז איִז טאָה

 יֹוזַא זיִא דָניִק ּבעיִל רהיִא סאוָו ןזעוֶועֶג רעֶדְנּואו ןייק זיִא ןעֶלעֶרְנייַרְּב

 ,עֶנעֶצְס רעֶגיִרהיִרְפ רעֶד ןּופ ,ְךיִז ןעֶּבאָה עֶרעֶרְנַא ;גיִהְטּומְנּוא נוא טְכאַרְטְרעֶפ
 ּוצ לאָמ עֶכיִלְטֶע לעֶביִט סאָד ְךיֹוא טאָה ןייללַא איִז  ,טְנייוַועֶגְנָא ןעֶניֹוא עֶטיֹור

 ,עָיִריִלְיִמ רעֶמיִא רהיִא זַא ,ׁשֹודיִה רעֶד זיִא טאוו נּוא ,ןעֶנאַרְטעֶגּוצ .ןעֶגְיֹוא איד
 ! גיִהְטּומְנּוא עֶנעֶצְס רעֶד ןופ זיִא עֶלעֶרְיִמ עַטּוג

 וטְסְפְראַד טְציִא ,טְסאָרְּפעֶנ ןעֶלעֶריִמ איִז טאָה ,רעֶטְכאָט ןייֵמ ,טָציִא --
 ,הָלּודְנ סףֹסֹוי ,העְז :טְׁשיִנ טְואָלְרעֶפ טטאָנ איוִו רּונ העְז !ןייַז ְךיִלהאָרְּפ ןיֹוׁש

 עֶניִטְיִל איִד איו , םיִנְּפ ןאָׁש ןייַז העז ! להּוטְׁש עֶנעֶדְלאָנ ןייַז ,ץאַלאַּפ ןייז
 םהיִא ןעֶנעֶקְרעֶד רעֶדיִרְּב איִד זַא ,ׁשֹודיִח ַא ! ְּךאָד רֶע טְנייֵׁש לעֶמיִה ןיִא ןנז
 ... םֶׁשיִנ

 טְכעֶר ןעֶלעֶׁשְרעֶה טְסְרֶע טְנייַה טאָה גוא ןהעֶזעֶג ץְלַא טאָה עֶלעֶריִמ

 . טְנעְֶרעֶר
 הָכיִלְז סאוָו ,ןּוהְמעֶג גאָז ַא לעֶּבייוַו גְנּוי ַא טאָה ,טיִנ ׁשּודיִח ןייק ראָנ -

 ,ןעֶּבאָה רעֶּבייוַו איד סאוָו נוא ,טְּבעיִלעֶגְנייֵא םהיִא ןיִא ְּךיִז טאָה ּבייַװ סירַפיִטֹוּפ

 ןייַז ףיֹוא גיִדְנעֶקוק ןעֶטיְִׁשעֶנְּבָא רעֶגְניִפ איִר ךיִז , ןעֶצְנאַראַמ איִד גיִדְנעֶרייַנְׁש
 ,רֶליִּב אזא .ןעֶקְוקּוצְנייֵא טְׁשיִ ךִז םיִנָּפ גיִטְכיִל ןייַ ןיִא ׁשֶמַמ זיִא םִע 1 טייֵקְנאָׁש
 יז ןיֹוׁשְרעֶּפ אזא

 ןפיֹוא ןעֶנעֶז טייֵלְפְנאַמ  טְניִדְנֶעעֶג טקַא רעֶטְצעֶל רעֶד ְּךיִז טאָה לייַוְרעֶד
 גוא ,טְשּוקעֶג גוא דְנאָה איד טְקִירְדעֶג , טְקְנאַבעֶנ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ,ףיֹרַא עֶניִּב
 ז ןרעֶדְנַא םוצ טְנאָז לעֶרייֵמ ןייֵא איוִו !טְראָהעֶג ְּךאָנ טאָה עֶלעֶריִמ

 םעֶנאָׁש אֵזַא ןייַז הטְרעוֶו טעוֶו סאָו ,לעֶדאָמ סָנעֶי אָנְקִמ ְךיִא ןיִּב איו;
 ".!ןעֶּבאָה ּוצ ןֶתָה

 רע סאוָו ,ןועוֶועֶג טְכעֶרעֶג יִקאַט זיִא ,  ןייַז דְנּוועֶג ללאָז ,רעוֶוְׁש רעֶד - -
 -עֶג טאָה !ןהעז ןעֶמּוק ְךיֹוא ןללאָז רעֶּבייוַו זַא ,ןעֶזאָלּוצ טְלאוָועֶג טְׁשיִנ טאָה

 עֶׁש'תֹופיִצַח איד ןעֶלעֶריִמ גוא ןעֶלעֶדְנייַרְּב נידְנעֶלהאַצְרעֶד ,רּונְׁש םבָר םעֶד טְנאָז
 רער
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 טיִנ איִז טאָה רעֶּבָא ןייֵללַא ;טְראָהעֶגְנָא טְציִא אָ ְּךיִז טאָה איִז סאוָו ,דעֶר
 ּבאָרַא עֶנהיִּב ןופ ןיֹוׁש זיִא רעֶכְלעוֶו ,ןףֵסֹוי ףיֹוא ןעֶקְוקְנָא טאַז ְּךיִז טְנאָקעֶג
 ןייַז ראַפ םיִּתַּביִלעַּב ןופ נּוא הָביִׁשְי שאר םעֶד ןופ ןעֶׁשּוק טְזאָלעֶג ְךיִז גוא
 . ןעֶגְניִז ןאָׁש ןייז ראַפ רהעמ ְּךאָנ נּוא ןעֶלעיִּפְׁש טוג

 גידְנעֶפעֶלְׁש רעֶטְכאַט רהיִא ,עֶמאַמ ַא טאָה !ןיֹוׁש םוק ,םייֵהַא ןיֹוׁש םּוק --
 , ןהעְועֶגְנָא ְּךיִז גּונעֶג 1 ןהעְז ְךאָנ אָד ןיֹוׁש ּוטְסעֶו סאוָו ,ןעֶפּורעֶג דְנאַה ץֹראַפ

 : , טְראָהעֶגְנָא גּונעֶג
 : ןעֶפּורעֶגְסיֹוא לאָמ ַא ְךאָנ ׁשֶמַׁש רעֶד טאָה ןעֶטיִמ ןיִא

 י ןהעָנ םייַהַא ןעֶמ טעֶּב ,עֶנעֶטעֶּבעֶג טְשיִנ עא ּךעֶלְראָמ ,רעֶּבייוַו
 ,ןעֶפּורעֶגְּבָא עֶנעֶדּוי ןייֵא ְּךיִז טאָה ! לֶזַמ רעֶזְנּוא ּוצ העוָו גוא ָּךֶא זַא --

 םע זַא גוא ,ןעֶבאק  גוא טְצְראַוְׁשְרעֶּפ ןרעוֶו ריִמ , ןיירא קראמ ןיא ןהעג ריִמ
 =! םייֵהַא ןהעג זְנּוא ןעֶמ טְסייֵה הָדּועְס רעֶד ּוצ טְמּוק

 ןעֶכאַמ טְסיִזְמּוא ,טְרעוֶוטנָאעג ןעֶציִּבָר איִד טאָה ,רהיִא טְנייֵמ ןנעֶד סאוָו -
 טְשיִנ רעֶסעֶּב הָׁשִא ַא רעֶדייֵא ?הָשֵא יִנׂשֲע אֹלָׁש , :הָבָרְּב איִד טייֵלְמְנאַט איִד
 .ְךעֶלְרעֶּבייוַו ןיֹוש טמּוק ,ןיֹוׁש טְמּוק ..!ןרעוֶו ּוצ ןעֶריֹוּבעֶג

 רנ ;ןעֶגְנאַנעֶג םיֹורַא זיִא ןעֶמ גּוא טְגְלאַפעֶג ןעֶציִּבב איִד טאָה ןעֶמ

 םּצ ןעֶגְניִז ְךאָנ טעֶו עֶלעֶׁשְרעֶה ּואװ אֶד ..ןעֶּביִלְּבעֶג אָד זיִא ץְרעֶה סעֶבְנאַמ
 --רהֹעָמ ןראָה טְׁשיִנ גּוא ןהעָז טיָנ םהיִא טעוֶו לעֶרייֵמ ןייֵק גוא ,ׁשיִמ

 ף
 . ןזעֶועֶג טְכעֶרעֶג יִקאַט זיִא בָר רעֶר נּוא
 ןעֶכאָרְקעֶג ןרעיֹומ איִד ףיֹוא לאָמַא ןעֶנעֶז םִיַרְצִמ ןופ רעֶטְכאַט איִד איוִו

 עֶניטְראָטְׁש לעיפ טְציִא ןעֶּבאָה יֹוזַא ,ּךֶקֶמְל הָנְׁשִמ םעֶנאָׁש ןעֶייִנ רייז ןעֶחעֶז ּוצ
 נוא ןףֵכֹוי ןעֶייִנ ןעֶד ןהעז ּוצ טדנעוֶועֶגְנַא תֹואְצְמַה נוא לעֶטטיִמ עֶללַא ּךעֶלדאָמ

 ,ןעֶנעֶקעֶּב ּוצ ְךיִז ם היא טיִמ ןעֶּבאָה ּוצ טייֵהְנעֶגעֶלעֶג איִר
 טְׁשרָמֹוְּכ ,טְכאַרְבְרעֶפ תֹועָׁש עֶצְנאַנ רהיִא ייַב ןעֶּבאָה  עֶטְנאָקעֶּב םעֶלעֶרְיִמ

 גיִדְנעֶגראָמ םעֶד טְפאָהעֶג ןעֶּבאָה גּוא ,רהיִא ּוצ טְפאַׁשְדְנייַרְפ ןּופ יֹוזַא טאַלְג

 ראָרְג ְךאָוְטיִמ םעֶד ויִא עֶלעֶׁשְרעֶה רונ ;ןהעֶז ּוצ רהיִא ייַּב "היא, ְךאוָוְטיִמ

 , ןעֶממּוקעֶג טְׁשיִנ
 םער
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 רעֶניִטְכעֶג ןּופ ּבאָרְד םעֶנעֶּביִלְּבעֶג םעֶד ןּופ ,טאָה ּבייוַו ם'הֶביִׁשְי שאר םעֶד

 הֶביִׁשְי איד ראַפ טְכאַמעֶג טייֵצְלאָמ ןרעֶדְנּזעֶּב ַא ,םייַהְרעֶד ןיִא ְּךיִז ייַּב ,הָדשְמ
 . ןעססע ןעֶהעֶג טְנאָקעֶג טְשיִנ טְנייַה טאָה עֶלעֶ;רעֶה גוא רעֶדְניִק

 ראָרפַא ערעדנא ןעביה , טי יב םקא זו טי ארוני
 ְךִז טאָה רֶע איו ןאָׁש יֹוזַא יִקאַט רע זיִא ּוצ ? םהיֵא איִז ןנעק ּוצ ןּוהטעֶג

 ! ןעֶיועֶגְפיֹוא ןעֶּטְכעֶג
 טְכּוזעֶּב טְנייַה איִז ןעֶּבאָה ייֵז םאוָו ּבעיל ּוצ ןעֶנאַטְשְרעֶפ טאָה עֶלעֶרְיִמ

 ןופ להיִפעֶנ ייֵנ ַא ןעֶטמוקעֶגּוצ ךאנ זיִא עֶקְיְַדְנייֵא עֶגיִטְבאָנ ערהיֵא ּוצ נּוא

 ןעֶממּוקעֶג טְשיִנ טְנייַה זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה סאו ןזעוֶועֶג ןרעֶג זיִא איִז . טְכּוזרעֶפִייֵא
 , ןעֶססעֶז

 טאָה איִז איוִו םעֶד ןיִא ,רעֶטְכאַט םבְצק םעֶד ְךּורָּב טאָה ןעֶנראַמ ףיֹוא

 -רעֶּביִא ןעֶטעֶּבעֶג םהיִא גּוא טְנעֶנעֶגְנעֶוַא עֶלעֶטעֶצ ַא ,ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶססֶע םהיֵא
 :טְנֶעייֵלעֶג טאָה רֶע .ןעֶנעייֵל

 ְךיִמ טאָה !הָמָׁשְנ נּוא ןעֶּבעֶל ןיימ איוִו ּבעיֵל ְךיַא ּבאָה ךיִא !עֶלעֶׁשְרעֶה
 =! ןייַז טּוג ְךייַא טעוֶו ,.ּבעיִל ְךיֹוא

 ."וװאָחוּבאַט עֶנִייֶפ הֶרָׂש עטְּביִלעֶג רעֶייֵא ריִמ ןופ

 רעֶנייֵק ְּךאָנ סֶע םראַד לייורעֶד ,ןעֶסייֵרוצ ּוצ עֶלעֶויִרְּב סאָד ,םעֶּב ְךיִא
 "...!ןעֶפיוִו טְׁשיִנ

 טְנייַמ ּוצ, ,םהיִא ןּופ איִז ליוִו אוו ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ טְׁשיִנ טעֶמֶּכ טאָה רֶע
 ל ןעֶכאַמ ּוצ קָזֹוח טיִנ סֶע אװ

 ןיִא זיִא נוא ןעֶססיִרּוצ ּךעֶלְקיִטְׁש עֶנייֵלק ןיִא עֶלעוֶוִרְּב םאָד טאָה רֶע
 , "תופיצַח אֵזַא, ףיֹוא ןזעוֶועֶג סעַּב

 אָד .טְנעֶנעֶנעֶּב ויֹוהְראָּפ ןיִא רהיִא טיִמ ְךֶז רֶע טאָה גיִדְנהעֶגְסיֹורַא
 , ןראָהּוצְסיֹוא עֶלעוֶויִרְּב רהיִא ףיֹוא הֶבּוׁשְּת ןייַז טְראוַועֶגְּבֶא םהיִא איִז טאָה

 םעֶהְּטָא ַא ןהֶא טְנאָרְפעֶנ איִז טאָה ּ!עְלעֶׁשְרעֶה ,רהיִא טְנאָז סאוָו -
 . עֶנעֶקָאָרְשעֶגרעֶּביאְַא איו

 טאָה גוא טְרעוֶוְטְנאעֶג רֶע טאָה !טְׁשיִנ ְךייַא ראַּפ ראָנ טְסאַּפ סֶע -

 דְנאַה ןֹראַפ םֶהיִא טאָה איִז רעֶּבָא ;ריִהְט םּוצ ןּוהְמ רהעק ַא טְלאוָועֶג ךיי
 עֶטאַט רעֶד זַא נּוא ..תֶמָא ןיִא סע טְנייֵט איִז זַא ,ןעֶראוָוְׁשעֶג גוא  ןעֶמּונעֶגְנָא
 !ּבעיִל ְךיֹוא םהיִא טאָה רֶע לייוַו ,ןייַז םיִּכְסַמ ְךיֹוא טעוֶו רעֶרהיִא

 סאוָו טְראָהעֶג טיִנ ּוליִּפֲא טאָה רֶע זַא ,ןראוָועֶג טְרריִוְרעֶּפ יֹוזַא זיִא רֶע

 או
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 זיִא רע גּוא ,טְרעֶרעֶג םעֶהטֶא ןעֶטְּפאַחעֶנְרעֶּביִא-יַא טימ ,ליִטְׁשְרעֶד ןיִא טאָה איִו
 , ןעֶפאָלעֶגְסיֹורַא בֶנֵנ ַא איו

 ְךִז ּוצ רֶע טאָה !ריִמ ףיֹוא םעֶנעֶקְׁשְנָא ייֵנ ַא ,עֶרָה רֶצֵי רֶעיינ ַא
 עֶלעֶציִּפ עֶללַא טיִמ ןסֹוי ןופ עטְכיִׁשעֶג איד ןָא ריִמ טְמוק םיִּפִע ,טְרעֶרעֶג
 "..ו ןעֶגייַפ הֶרָׁש ם'בְצַק םעֶד ְךּורָּב ןיִא תָכיִלְז ַא ראָנ ריִד אֵנ ,ןעֶלעיִּפְׁשּוצסיֹוא

 ללאָז איוִו 1 ןּוהְמ רֶע ללאָז סאוָו טְנאַרְטעֶנ רֶע טאָה טְכאַנ עַצְנאַג ַא

 ייַּב ןעֶססֶע ןהעָנ ּוצ ןראָהְפיֹוא רֶע ללאָז ? תֵחַלְׁשִמ רעֶר ןּופ ןרעוֶו רּוטָּפ רֶע
 ,לּבלִּבַא םהיִא ףיֹוא ןעטְכאַרטְסיֹוא רֶׁשְפֶא םעַּכ ןּופ ְךאָנ איִז ןנאק' ןְדורְּב

 גוא םהיִא ראַּפ ןעֶּביֹלְנ רהֹעָמ רהיא אָמָּתְסִמ טעוֶו ךּורָּב נּוא ,לּוּבְלִּב רֵקִׁש ַא

 -י ןֹתֵסֹוי טימ רַפיִטֹוּפ איוִו .. ןייַז םֶקָוֹנ םהיִא ןָא ְךיִז טעוֶו
 ְךִו טְסיוֵוְרעֶד רעֶמאָט רּונ ,ןעֶקְארְׁשעֶנ םהיִא טאָה הָמְקְנ סיּךורָּב טְשיִנ

 רהיִא רֶע טעוֶו איוִו גוא ..."ֹוׁשְפַנ תֵאְׂשַמ; ןייַז ,'הָניִרֲעג ןייַז ,"ָָאְלַמו ןייַז ,,עֶלעֶריִמ
 ןנאק ץראַה ןייַז לייוַו , טְלחּומ רֹקֵׁש ַא ,לֹוּכְלַּבַא רונ זיִא סע זַא ,ןרעֶלְקרעֶד

 יו ןעֶמּוק טְׁשיִנ הָבָׁשֲחַמ רעֶזאָּב אֵזַא ּוצ ראָג
 ,ןעְֶענפְפאָה עֶניִטְכיִל עֶללַא עֶנייַז טְרעֶטְסְניִפרעֶפ םהיִא טאָה הָנֲאַד איִד

 ךיִז ןעֶנעֶּכייֵצְסיֹוא ןייַז ןּופ טְשיִמעֶג ַחֹומ ןייַז ןיִא רעֶחיִרְּפ ְּךיִז ןעֶּבאָה סאוָו
 ..רהיֵא ראַּפ רהֵעָמ ְךאָנ גוא םִּתַּכ יֵלֲעַּב עֶללַא ראַּפ ןעֶגְניִז ןייַז טיִמ

 טיִנֵא םיִּפִע םהיִא טאָה טְנעוֶואַדעֶג ְךאָנ טאָה רע ןנעוֶו ,ןעֶנְראַמ ףיֹוא

 . ןראועֶג ןעּפאָלְטְנֶע .רֶלאַּב ויִא גּוא טְגנּולְרעֶד עֶלעוֶויִרְּב ַא לעֶגנּוי טְנאַקעֶּב
 עֶמּונעֶג עֶלעוֶויְִּב סאָד רֶע טאָה טעֶלעֶגְנֶמאַזצ ןיליִפְּה איִד טאָה רֶע וַא
 : ןעֶנעייַל

 :םָע טְכייַח ׁשְטייֵמ ףיֹוא) ,ןעֶראָוְטְקַא ןעֶטְְטאָׁשעֶג לעיִפ לעֶרעֶכאָה םּוצ
 ןו!ו!!םְלעיִּפְׁשעֶג ףֵסֹי טאָה סאוָו רעֶד (רעֶלעיּפש-יֹוׁש

 רעִייַא זַא ,ררעח רעֶלעֶרֶעֶכאָה ,ןעֶדְלעֶמ ּוצ ְךייֵא עֶרהִע איד ּבאָה ךיִא
 טְקיִצְטְנֶע רהעֶז ןיִּב ךיִא ..ו ןללאָפעֶג טְסְכאָה ריִמ זיִא עֶנהיִּב רעֶד ףיֹוא ןעֶלעיִּפְש
 רעֶטְסאַרְג רעֶד עֶמיִרעֶּב ְּךִז גאָמ עֶמיִטְׁש אֵזַא טיִמ .ןעֶגְִז רעֶייַא ןופ
 ראַפ קְנאַד ןייֵט ְךייִא קיִש ְךיִא ...! ןעֶטְרעֶצְנאַקפ עֶטְסאָרְג איִד ףיֹוא ראָוְטִקַא
 ָךיִא סאוָו :טְסייֵה סאָד ,טְכאַורואְרעֶּפ ריִמ טאָה רהיִא סאוָו ,ןעֶניִנְנְרעֶפ לעיִפ
 ..ןעֶהעֶזעֶג ךֹוא תתא טראָהעֶג ְךייַא ּבאָה ְּךיִא תעָּב ,טאַהעֶג ּבאָה

 טעוֶו רהיִא זַא ,עֶלהיִפעֶג סְנעֶצְרעֶה עֶלעֶרֶע רעֶייַא ףיֹוא עֶפפאָה ְךיִא
 וצ ְךייַא ּוצ טייֵקְניִהְטּומ ריִמ םהעָנ ,ןייֵלייֵרְּפ םֶלֵא ,ּךיִא סאוָו ,ןעֶהייֵצְרעֶפ ריִמ

 , טיִנ טייֵקְכיִלְטְפאַׁשְטְנאַקעֶּב ןייק ריִמ טיִמ ךאָנ טאָה רהיִא ׁשְטאָה ... ןעֶּביירְׁש
 ןיא



 = אש =

 עדאָמ איד ןיֹוׁש זיִא ,טְוייֵרעֶּב ּבאָה ְּךיִא עֶכְלעוֶו ןיִא ,טְדאָמְׁש עֶסיֹורְנ איד ןיִא
 ןעֶטְנאַלאַט עֶסיֹורְג ןעֶטְבַא גוא ןעֶצְטאָׁש ךיֹוא נאָמ ןייֵליִרְפ ַא ּוליִפֲא זַא ,יױזַא
 איד סאוָו ,לעֶטְראָטְׁש ץְניואָרְּפ ןרעֶטְכְניִפ רעֶזְנּוא ןיִא אָד טרָפִּב ..עֶרעייִא איו
 איוֵו טיִנ ןעֶהעֶטְׁשְראַפ (םיִדיִחְס איִד :טְסייֵה סאָד) ,עֶטייֵל עֶׁשיִטאַנאַפ עֶמֶמּוד
 סעֶללאָפ להיִפעְנ אֵזַא טְׁשיִנ ןעֶּבאָה גּוא ,ןעֶטְכַא ּוצ גוא ןעֶצְטאָׁש וצ ְךייַא

 עוו ,ררעָה רעֶלעֶרֶע ןייַמ ,אָלַא !!עֶלהיִפעֶג עֶלעֶרֶעֶכאָה עֶרעֶיִא ראַפ ץרעֶה
 ןעֶסיוִו רהיִא טְליוִו ..ו רעֶו יִּבַא טְׁשיִנ טְּביַרְׁש סאָד זַא ,ןהעָטְׁשְרעֶפ  רהיִא
 ןופ ,סשונ לעיִּפ טיִּמ עֶרהִע םיֹורְג גּוא טייֵקְניִלעוְקיִלְג ךייַא טְׁשְניוִו םִע רעוֶו
 ןעֶרעיִצאַּפְׁש ןהעג ןייַז טּונ יֹוזַא רהיִא טְללאָז ,ןעֶצְרעֶה ןעֶלאָפְלהיִפעֶג ןעֶפיִט ןעֶצְנאַנ
 ןהעֶז רהיִא טעוֶו ,עֶקיַרְּב רעֶד ּוצ טְכאַנ ראַפ (תֶּבַׁש) דְנעֶּבַאנְנאָז ןעֶגיִטְפְניַק
 טיִמ טוה ןֹפיֹוא רעֶדעֶפ ןעֶסייוֵו א טיִמ נּוא לאַׁש ןעֶסייוַו ַא טיִמ ןייֵלייִרְּפ ַא

 , ןהעֶורעֶד ְךייַא טעוֶו איִז איוִו ןלעֶטְשְּבָא ְךיִז טעוֶו איִז זַא גוא ..ןעֶהּוׁשדְנאַה
 ייוו ןייז םע ְךיִא לעוֶו

 -עֶנ עֶטייוְצ איִד ְךיִא ןיִּב ,טְלעיִפְׁשעֶג טאָה רהיִא סאָו ,רעֶטַאעֶט ןיִא
 ,רֶנאַה ןיא רעֶבאָפ ַא טיִמ ,רעֶטְכאָט סעֶלעֶדְניַרְּב ,יֵראמ ןידְנייֵרְפ ןיימ ןּופ ,ןעֶסעֶז
 "וו עַידַא ,ןהעֶזְרעֶריוִו םוצ

 .זעֶועֶג טיִנ זיִא טְפיִרְׁשְרעֶטְנּא ןייֵק
 נּוא ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה ףיֹוא טְכאַמעֶג קּורדְנייַא ןרעֶּפיִט ַא ךאָנ טאָה עֶלעֶויִרְּב םאֶד

 םהיִא טאָה םִע : טְלעיִּפְׁשעֶג רעֶטַאעֶט טאָה רֶע סאוְו ,ןעֶסאָרְדרעֶפ טאָה םהיֵא
 עֶגיִדְניִ עֶכְלעֶזַא ראָנ טְנעייִל רע,סאוָו , טטאָנ ראַפ גיִדְניִז ןיֹוׁש זיִא רֶע ,טְכאַדעֶג

 : יי .ְךעֶעֶויִרְּ
 רונ יִקאֵט זַא ,טְלהאָצרעֶד איִז סאוָו ,טְנאַמרעֶד אָרֶמְנ איִד טאָה רֶע

 לייוו ,ןהָכיִלְז ןופ ןֹוְסִנ םעֶד טיִמ ןעֶראועֶג טְפאָרְטְׁשעֶג םֵמֹוי זיִא רעֶּביִראַד
 זיִא דָוָד ןֵּב םָֹׁשְבַא נּוא ,טייֵקְנאָׁש ןייַז טיִמ ןעֶמּונעֶגרעֶּביִא  ְּךיִז טאָה רֶע
 רֶע סאָו ,ראַפ רעֶד רונ ראאָה עֶננאַל עֶנייַז ּךְרּוד ןעֶראוָועֶג טְלעֶכיֹורְטְׁשעֶג

 ׁשְטאָח גוא .ןעֶניִפעֶג ּוצ ןַח ןעֶלְויירְג גוא ןעֶצְטּופ ראאָה עֶנייַז טיִמ ְּךיז טְנעֶלְפ
 רעֶּבָא ,טייִקַנאֶׁש ןייַז טיִמ טְמהיִרעֶּב טְׁשיִנ לאָטְנייֵק ְךיִז טאָה ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,רֶע
 הֶאָנָה א ְּךיֹוא טאָה נוא ,טְלעֶזייַרְקעֶג ראאָה עֶנייֵז ְךיֹוא רֶע טאָה ןעֶליִפְׁש ץראַפ
 רעֶדייֵלְק עֶקְְליאַרעֶגעֶג איִד ןיִא זיִא רֶע ןאָׁש איוִו גיִדְנעקוק לעֶגיִפְׁש ןיִא טאַהעֶג
  ןּוהְטעֶגְנָא טאָה רֶע עֶכְלעוֶו

 ּחָרֵבֲע/ ,טְדעֶרעֶג ְךיִז ּוצ עֶססיִּב סְנעֶססיוִועֶג טיִמ רע טאָה ,םייונ רעוֶו;
 תררוג
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 סאו נוא ..ןעֶמּוק ןֹוע לֹשְכַמ ַא ּוצ הֶליֵלָח ְּךאָנ ןנאק ְךיִא , 'הְרַכֲע תֶרָרֹנ
 ?ןעֶגאָז איִז טעֶו

 זפ ְךיִא טְכאַרְט !בֹוט רֶצִי ןייֵמ ,ְךֶאְלַמ ןייַמ טְניִּב אוד ! עֶלעֶריִמ  ,ןייֵג
 *..!ןעֶללעֶטְׁשְסיֹוא ייַפ ַא עַרָה רֶצֵי םעֶד ְּךיִא ןנאק ,ריִד

 טְנְרעֶלעֶג טאָה נּוא סיֹורַא טְׁשיִנ ׁשְרדֶמַה תיֵּב ןופ רֶע זיִא תָּבַׁש ןעֶצְנאַנ ַא

 חֶביֵׁשְי ַא טְסּבלעֶז ןעוֶו ,ןעוֶועֶג םיִנִֵזַ ןיֵּב ןיֹוׁש זיִא סֶע ׁשְטאָח ;הָדּמְתַה טיִמ
 ןעְֶנאַנעֶג יִקאֵט ןעֶגעֶז עֶניִז םיִרֵבֲח עֶללַא גוא . ןהעָג ןעֶרעיִצאַּפְׁש גאָמ רּוָּב
 וא ןעֶכאַרְּבוצ טְרעֶה זייַא רעֶד איוִו ןעֶהעֶז לעֶטְדאַטְׁש םנּוּכ קיִרְּב רעֶד ּוצ

 וע :  ְךעֶלְייַה עֶגִמּרַא טְציילְפְראַּפ עא ץְליִהעֶג קעוֶוַא טְנאָרְט ְךייֵּט איִד
 , ןיֵלייֵיְב ןעֶטְנייקעֶּבוא םעֶד טיִמ ןעֶּפעֶרְט טְלאָָועֶג טְׁשיִנ ְךיִז טאָה רעֶּבָא
 שֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא ןייֵללַא זיִא גוא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג עֶלעוֶויִרְּב סאָד םהיִא טאָה סאוָו
 . ןעֶּניִלְּבעֶג

 ןעֶניִהְטיִמְנוא אֵזַא טיִמ טְנאָזעֶנ  "דָרֶד יִמיִמְת יֵרְׁשַאי רֶע טאָה טְכאַנ ראַּפ

 זרה ןייַז ,רֶעאװ ןייַז רונ ןעֶטלאוָו םיִקּוסְפ איד ןּופ רעֶטְראָו איד ְךיִלְנ ,וגָנ
 . טְרעֶרעֶגְסיֹוא

 םאָה רע :ךוָוְטיִמ ןעֶדְנעֶמּוק םעֶד ןראָועֶג רע ויִא רעֶניִועֶיֹרְט .ְּךאָנ
 ,רהיא טיִמ טְלהיִפעֶג הָטּומ רע טאָה טְציִא , ןהעֶז ּוצ טְנייַה ןעֶלעֶריִמ טְפאָהעֶג
 עלעֶריִמ רּונ ;ןעֶטעֶּב רּונ טעוֶו איִז ּביֹוא דהיִא ראַּפ ןעֶגְניִז ּוצ ּוליִפֲא ,,ןעֶדעֶר ּוצ

 סעַּכ ןיִא זיִא איִז ,טְכאַדעֶג טאָה םֹהיֵא נוא . רעֶמטיִצ רהיֵא ןּופ סֹורַא טיִנ זיִא

 ,לעֶראָמ טְסְניִד סעֶלעֶרְניַרְּב ,עֶק!הרובְד טאָה ְּךיִק ץכְרּוד גיִדְנעֶהעֶגְכרּוד . םהיִא ףיֹוא
 :ןֶעירְׁשעֶגְנייַרַא רעֶיֹוא ןיִא םהיִא טְלאוָו איִז איו יֹוזַא ןוהְמעֶנ קוק ַא םהיִא ףיֹוא

 ". ןייֵלייַרְפ סאָד איו ןעֶססֶע סאָד יֹוזַא טיִנ טְסְנייֵמ אּוד :סייַוו ּדיִא

 חמש טיִמ זיִא איִז ,טְנעֶנעֶגעֶּב ןעֶלעֶדְנירְּב רֶע טאָה . גידְנעֶהעֶנְפיֹוהַא
 ,טְגאָרְפעֶג םהיִא איִז טאָה ,ןהעֶזְעו םהיִא טאָה איִז זַא .ןעֶגְנאַנעֶג ןבְרַש םעֶר
 טְמהיִרעֶּב סאָד זַא ,טְלהיִפעֶג טאָה רֶע עא ז ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶפסֶע םהיִא טאָה ןעֶמ יִצ
 סע לאָז רע ;גאָט ַא רּוהְּב הָביִׁשְיַא םיִנ איִז סאוָו ,ץהמלְׁש ראַפ ְךיִז איִז
 ,ןלהאָצְרעֶד ּוצ ןּהּוחמ ַא ןעֶסיוִו

 ֹזַא טאָה ןָנּז איִד ׁשְטאָח ,ןראוָועֶג ןעססאַנ איר סהיִא ןעֶנעֶו רעֶטְסְניִפ

 הֶלַּבַא דֹלאַּב טעוֶו איִז רעֶּבָא ;עֶלעֶרְיִמ זיִא ןָאז ןייַז-- .טְנייֵׁשעֶג גיִטְכיֵל
 טְׁשיִנ טֶכיֵל ןייֵט רהֹעָמ לעֶו ְךיִא גוא-- ץֶירְׁשעֶג ץ יאה ןייַז טאָה -- ןרעֶו
 "1 ןהעְז

 ץְלַא :קירוצ עא ןִח ץעֶגְנאַעֶגְמּוא רֶע זיִא ׁשְרְדַמַה תיֵּב ןוִא יִדְנעֶמּק
 סאמ



 טי 6

 ְךיִז טאָה סהיא ..ןזעוֶועֶג גיִהְטיִמְנּוא גּוא טלאק זיִא ןהעְזעֶג אָד טאָה רֶע סאוָו

 , לאָמ ַא איו ןרעוֶו םּורְפ קיִרוצ ,ןעֶגאֶז םיִלְֵּת,ןעֶנְרעֶל ןעֶצְטעֶז ךיִז טְלאוָועֶ
 ןעֶנעֶז ייֵז : ןעֶכאַהְנָא טְנאָק עֶג טְׁשיִנ אֶרָמְנ רעֶד ןּופ רעֶטְראוָו איִד טאָה רע רונ
 ןעֶטְפּול איִד ןיִא ְךיִז ןעֶּנאָה ייֵז ,ןרעֶרהֶט םִי ַא ןיִא איוִו ןעֶמּואווְׁשעֶנְמּוא סיִּפִע
 ֹזַא טעֶצאָט גוא טעיאנ ץְראַה סאָד נוא ,ןעֶניֹוא עֶנייַז ראַפ ןעֶגארְמעֶגְמּוא
 == ןסעֶזעֶג טְראָד טלאוָו םעֶראוָו ַא איוִו

 סעֶלעֶׁשְרעֶה םֶשֹור ַא ראַפ סאוָו הָעְידָי ַא טאַהעֶנ ןיֹוׁש ןעֶּבאָה םיִרֵבֲח עֶנייַז

 .ּךעֶלִייִב עֶנינראטְׁש ןּופ רעֶצ עֶה איד  ןיִא  ןעֶזאַלעֶג טאָה עֶללאָרַמֹי
 ז רֶע איו ןועֶועֶג עֶגיִרלושנוא גוא םיִמיִמְּת עֶבְלעֶזַא ןעֶנעֶז עֶלְלַא טְׁשיִנ

 הָביִׁשְי רעֶרעֶדְנַא רעֶרעֶי ןיִא איװ , הֶניִׁשֵי ר עָד ןיִא ְךיֹוא ְךיִז ןעֶּבאָה םָע
 ,ןעֶנאָרְטעֶג ןעֶצְרעֶה ןיִא ןאַמאָר רֶעייֵז ןיֹוׁש ןעֶּבאָה סאָו ,ןעֶנּופעֶג םיִרּוחְּב  עֶכְלעֶזַא
 ןעֶנעֶז ייֵז לייוַו רּונ ,ןעֶלליוִו םעֶנעֶגייֵא ןהֶא ,דְלּוׁש רעֶנעֶגייֵא ןהֶא ראָג רֶׁשָּפָא

 טְניִפעֶג נוא ןעֶפּורעֶג טְׁשיִנ טְמּוק ןאַמאָר רעֶד ןנעוֶו , ןזעוֶועֶג ןעֶרהאָי איִד ןיִא

 =י םֶכּועֶג טְשיִנ , יז
 טאָה ןעֶּבעֶל ןייַז נּוא טֹולָּב גְנּוי ְּךיֹוא טאָה ץרַאַה עֶׁשְרּוחָּב הָביִׁשְי סאָד

 סגְניִלהיִרְפ ןעֶמעֶראוַו ַא טקִיִׁש נּוא םיֹורַא ןנּוז איִד טְנייֵׁש ... !גְניִלהיִרְפ ַא ְךיֹוא

 עֶנאָׁש ןעֶטולְּב ךיז ןעֶלְקיוטְקנֶע גוא ןעֶצאָרְפְש ,טְלעוֶו רעֶד ףיֹוא להֹאֵרְּטׁש
 םעֶד ןיִא איוִו טְקְנּופ ,לעֶקְיִו ןעֶטְזאָלְרהאוְרעֶפַא ןיִא ץעֶנְרֶע ,קעֶה ַא רעֶטְנּוא
 עֶרהיִא עֶללַא ּוצ טוג זיִא רּוטאַנ איד ...!ןעֶטְראָנ ןעֶטְצוּפעֶּב לעיִפ ןעֶניִטְכאָרּפ
 ִנִא רּוהְּב הֶביִׁשְי םעֶנעֶסיֹוטְׁשְרעֶפ םעֶד ְךיֹוא טיִנ טְסעֶגְרעֶפ נוא סיִנעֶפאָׁשעֶּב

 יתאוָוְרעֶּפ עֶדעֶי איִו רונ !קְנאַּב רעֶטראַה רעֶנעקורְט רעֶד ףיֹוא ׁשֹרְדַמַה תיֵּב

 , טייַצְרעֶד ראָּפ טייֵקְנאָׁש גוא ַחיֵר רהיִא טְריִלְרעֶפ םולָּב עֶנעֶטעֶרְטּוצ עֶטְואָל
 סיִפ איד טיִמ ,טְפֶא רהעְז ,ןאַמאָר רעֶש'רּוחָּב הָביִׁשְי רעֶד ְּךיֹוא טְרעוֶו יֹוזַא

 טרעוֶו ,ׁשְנעֶמ ַא ןרעוֶו ללאָז רע ,ןעֶרְליִבּוצסיֹוא םהיִא טאַטְׁשְנַא נּוא ,ןעֶטעֶרטּוצ
 .= ןעממאַװצ דְנּוזעֶג ןייַז טיִמ רלושנוא ןייַז ןעֶּבְראַדְרעֶּפ טְפֶא

 טאָה איד ןּופ נּוא ,עוֶועֶג ְּךיֹוא עֶכְלעֶוא ןעֶנעֶז םירֵבֲח םעֶלעֶׁשְרעֶה ןופ
 ,ןעֶנייוְׁש טְוּומעֶג גּוא ןעֶטיִלעֶג לעיִפ רֶע

 זיִא לעֶדאַמ םעֶבלעוֶו טְכאַרְּבעֶג תֹועידָי םהיִא אייֵז ןעֶּבאָה גאָּט ןעֶדעֶי
 ּוצ םהיא ןיִא ּןיִז טְסְרֶע הָעַדְּב טאָה - סעֶכְלעוֶו נּוא טְּבעיִלְרעֶפ םהיִא ןיִא ןיֹוׁש
 . ןעֶנעֶקעֶּב וצ ְּךיִז םהיִא טיִמ טייֵהְנעֶנעֶלעֶג ַא טֶכּוז נוא ןעֶּעיִלְרעֶפ

 ְךִז יֹוַא איִו טְגְרעֶלעֶג טייֵקְטיִנעֶג גוא תֹוצֲע ְךיֹוא םהיִא ןעֶּבאָה ייֵז
 ןעריפ וצ



 2 .אז

 אֵצֹי א ןעֶייִרְְרעֶפ ּוצ ייֵז פאק, איד ,ןעֶהְטאָרעֶג םהיִא ללאָז םִע ,ןעֶרְהיִפ ּוצ
 | , ןעֶמעֶללַא ראַפ ןיז

 םהיִא , ןעֶכאַל םהיִא ןּופ ןעֶנעֶלְפ ייֵז נּוא ,ןֹויָזִב ןופ ןרעוֶו םיֹור טְגעֶלְפ רֶע

 אַזַא ראַפ ייֵז ראַפ ְךיִז טְלעֶטְׁשְרעֶּפ רֶע םאָו 'ו עבֶצ, 'ו הָוֲאַנ לעַּבי ןעֶפּורְָא
 . םיִמָּת

 אַהיי :אֵרֵמְנ רעֶד ןופ רֶמַאַמ םעֶד ןיִא טאַהעֶנ טְסאָרְט ןייֵא רּונ טאָה רֶע

 ו ֹוּב ןיֵאְ ןידׁשֹוחְׁש יִממ יִקָָה
 עא ריז ןייק רֶע טאָה ןעֶלעֶרט ןעֶנעֶו ןעֶטְכאַרְט גוא ןעֶנְנָּב ןייַז ןיִא

 ,ןעֶנופעֶג טְׁשיִנ הָבׁשֲחַמ עֶגיִרְניִ
 . ןעֶלעֶרמ ןעֶנעוֶו ןעֶמּוקעֶג דער וצ ְךיֹוא זיִא לאָמְנייַא
 עֶמאַמ איד איו ,ןּוהטעֶנ גאָזַא רעֶנייֵא טאָה ן תֵּתָּב ןֵּכ הָמִאְּכ -

 עַמאַמ איִד איוִו ! עֶש'הְוגַנ לעַּב ַא רעֶטְבאָט איר ויִא יֹוזַא ,הִמָׁש חַמִי ,הֶדָורַא-ן-ַא

 ועֶטְסעֶרְליִּבעֶג נא עֶטְסְנאָׁש איד רעֶטְכאָּט איִד זיא יֹוזַא  ,ץעֶטְסְכייַר איִד זיִא
 יֹזַא ,טְׁשיִנ טיֹורְּב ןעֶסְסיִּב םעֶד רּוחָּב הֶביִׁשְי ַא טְניִנְרעֶּפ עֶמאַמ איִד איוִו

 ַחור ַא ... רּוחְּב הֶביִׁשְי ַא ףיֹוא ןּוהְט ּוצ קוק ַא טְׁשיִנ ּוליִפֲא רעֶטְכאַט איִד טְניִנְרעֶּפ

 ! ןייַרַא ןעֶמאַמ רהיִא ןיִא נוא רהיִא ןיִא

 ְךיִא טְלאוָו ,ןעֶפּורעֶגְבֶא רעֶנייֵא ְךאָנ ְּךיִז טאָה ,עָלעֶׁשְרעֶה ,ּוטְסְראָה --
 ןעֶסע טְלאוָו ְךיִא זַא ! ץּוסָּפ רעֶד טְנייֵמ יֹזַא ,רָמֹולְּכ , טֶרֶא ןייַד ףיֹוא ןועועֶג

 ְךיִמ טלאוָו נוא ,ןַח ןייד ,עֶמיִטְׁש ןייַד ןעֶּבאָה ,ןעֶלעֶרְניַרְּב ייַּב טייֵצ רהאָי
 טְלאוָו איִז זַא , דוי ַא ןיִּב ְךיִא איוִו -- 'ףסֹוי ןיִא אוד איוִו טְנעֶכייֵצעֶגְסיֹוא יֹוזַא

 !ןרעוָו הָרָּפַּכ ַא ןעֶטְלאוָו ןעֶמאַמ רהיִא טיִמ איִז יֵדאָּב ,טְּנעיִלְרעֶפ רימ ןיִא ךיִז
 זיִא איִז זַא ,םעֶנְרעֶּפ טיִג ..!ןייַז ּוצ ְךיֶיַחְּב ְּךֶמֶלֹוע הָנֹוק העָז נּוא ׁשְנעֶמ ַא ייֵז

 -לעַּב ןיק טְסְללאָז רונ קְנעֶרעֶג .געטְסְכייַר איד גוא רַאֹוּת תַּפְי עֶטְפְרֶע איִד
 ! הָצֹע ןייַמ ראַפ ןייַז ּוצ הָבֹוט ריִַּמ ריִמ ןסעֶגְרעֶפ גנּוא ןרעוֶו טְׁשיִנ הֶואַנ

 ְךיֹוה וצ ,רעֶנייֵא ְּךאָנ ןעֶפּורעֶגְּבָא ְּךיִז טאָה !םיִלָטּוכְמּו םיִלֵטְּב םיִרָבְד --

 ולאה ןעֶכעֶרְּבּוצ .גוא ןעֶלְלאַפְּבאְרַא ןנאק ןעֶמ ; ןעֶטְנעֶמְנָא טיִנ ְּךיִז ןעֶמ רהאָט
 ! ןעקַא גוא

 -ןּוחְטעֶג ייֵרְׁשֹעָנ ַא רעֶטְרעיִּפ ַא טאָה ו טיִנ זַא טְשיִנ הֶיַאַר ןייֵק ראָנ -
 !תוׁשיִרְפּו ןיִּכק הרָׂשֲעַמ תֹולְפִתְו בֹקְּב הָׁשִא הָצֹור

 רעייֵז ןייַז רַבֹנ ןעֶמ ןנאָק לָכֵׂש טאָה עֶמ זַא ּוהָלַק ןְּתְעַד םיִׁשָנ -
 .טְגאָזעֶג גְנונייֵמ ןייַז רעֶגייֵא ְךאָנ טאָה ּוהָוַמ

 ז טְּבעיִלְרעֶפ טְׁשיִנ ןיֹוׁש זיִא איִז זַא ,ןעֶגנּורְדעֶנ זיִא ןעֶנאוַנ ןּופ ז ןָקָנִמ --
 טאה



: -- 58 -- 

 יז זַא ,ןראָוְש ןנאק ךיִא -- ןנ אָמִנ א טיִמ טְנאַרְפעֶג רעֶנעֶמּוקעֶנוצ ַא טאָה
 קילְג ןייַד טְסייוֵו ,הָמֹוש אוד ,גּוא !עֶלעֶׁשְרעֶה ,ריִר ןיִא טעֶכאָקעֶגְנייֵא ןיֹוׁש זיִא
 ! ןעֶניִפעֶג וצ איוִו טְשיִנ

 נאָרְפ ַא עֶללַא ןעֶּבאָה ואְי וַא ןעֶגְנּורְרעֶג סאָד ויִא ןעֶגאוַו ןּופ ,ןקנִמּו--
 , ּוגָנ אֵרִמִנ ןעֶּבְלעֶז םעֶד טיִמ ןּוהְטעֶג

 טאָה !הָוְׁש הֶרָזְנַא ןופ גוא רֶמֹוחְו לק ַא ןופ ּבָא םאָד ןרעֶל ְךיִא --

 - , תֹולעַמ עֶנייד טיִנ ןעֶסייוֵו גוא ןהעֶזעֶג לאָמ ןעֶטְסְרֶע םוצ ְךיִד ןעֶּבאָה סאו
 הָנְׁשִמ םִלֵא ךיד ןעֶּבאָה ייֵז זַא ,קעֶוַא ץְראַה ַא ןהָא גוא ּפאָק ַא ןהֶא ןעֶנעֶו
 עֶללַא ְךיִר טהעָז איז סאוָו ,רעֶטְכאָט םעֶלעֶדְניירְּב טְנייֵה :ןהעֶזעֶג םיַרְצִמ מל
 ,הָמְׁש חַמִי ,הָרורֲא איִד עמאמ רהיא ּוליִּפֲא סאוָו ,ןעֶטנעֶהאָנ ןּופ ְךאוְטיִמ

 ,ןעֶניֹוא עֶרהיִא ןיִא טְסאָה אוד סאוָו ןַח םעֶד ראַפ ןעֶּביֹולְּבֶא טיִנ ךיד ןנאק

 הֶרָזְנ רעֶד ןּופ ; רֶמֹוחָו לק ַא אּוד טְסאָה ..!ןעֶּבאָה ּבעיֵל ְּךיִד זומ איז זַא ןֵּכַׁש .לָּבִמ

 ליוו ְךיִא סאוָו ,לעֶדאָמ ןייֵא ייַּב "ןעֶגְניִז רַמֲאָנ ! הֶיַאַר רהעָמ ְּךאָנ זיִא הִוְׁש

 ריִמ ןעֶנְרעֶל ;לעֶרייֵמ םעֶלעֶדְניַרְב ייַּב 'ןעֶנְניִז רֵמֲאָנְ ,ןייַז הֶמְׁשִּב ׁשֵרּפ טְׁשיִ
 ןנעוֶו ּכְראַמְׁש גוא טעֶכאַקעֶגְנייַא ריִד ןיא זיִא לעֶרייֵמ םֶנעֶי איו יֹוזַא : ּבֶא ןּופְרעֶד
 ֹזַא ,ןעֶגְניִז ןיִא להיִפעָג ַא טאָה איִז לייוַו ? סאוָו ראַפ ,ןעֶמאָנ ןייַד טְנאַמְרעֶד איִו
 זיִא נּוא , הָניִנְנ לֹוק ןייַד ןיִא להיִפעֶג רהעְמ ְךאָנ הָדיִחְי תַּב םעֶלעֶדְנייַרְּב טאָה
 ְךיִא סאוָו ,םִנעֶי איוִו יֹוזַא תֹוחָּפַה לֶכְל ןעֶּנעיִל ּוצ ְךיִד בִוהְמ אָרְבָכ יִּפ לע
 | זיִא איִז רעוֶו ןייַז הֶלֵנְמ לאָמ ַא ריד לעוֶו

 סע עא ,ןללאָפעֶג ןעֶמעֶללַא ןעֶנעֶז הָוְׁש הֶרֵזָנ איִד נּוא רָמֹוחְו לק רעֶד

 ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןיִא ויִא רעֶטְכאַט סעֶלעֶדְניַרְּב זַא ,ןעֶּביִלְבעֶג םֶלֶּכ םֶּכְֶהְּב ןיֵא
 רע ּבֹוא ןיִדַה תֶא ןֵּתיִל דיִתְע זיִא נּוא הָמֹוש א זיִא רע רונ ; טְּביִלְרעֶפ

 ,לֵאָרְׂשִיְו הָׁשֹמ תרדַּכ ןיִׁשּודְקּו הָּפּוהְּב םעֶדייֵא םעֶלעֶדְנייַרְּב ןרעוֶו טְׁשיִנ טעוֶו
 , ןּוהְטעֶנ נאָרְפ ַא עֶללַא םהיִא ןעֶּבאָה 3 ּוטְסְנאַז סאוָו --

 טאָה נוא ,ןלעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ְּךיִז טאַהעֶג ַחּכ םנְנאַפְנֶא ְךאָנ טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 ייַז ,ןעֶואָלְרעֶפ ַחֹּכ רעֶד םחיִא טאָה וייְכעֶלְיִּב רונ ;גיִטְלינְכייֵלְג טְראָהעֶג םֶע
 ,טְכאק עֶג טאָה ץראַה סאָד ,ןראוָועֶג סאַלְּב גּוא טיֹה זייוְנעֶטּוניִט זיִא טְביִזעֶנ

 ְךאָנ נוא ןעֶלעֶרְניַרְּב ףיֹוא םיִעָר םיִרָבָד עֶכְלעֶזַא ןעֶדעֶר םיִרֵבֲח עֶגייַז סאו
 ןעֶמ טְסיוֵוְרעֶד ריִמאָּט רּונ ;ןָנּז ןייַז נּוא טְכיֵל ןייז ,"הָניִדֲעְג ןייַז ףיֹוא , רהעָמ
 םעֶד רֶע טאָה ,ויִא ןעֶצְראַה ןיִא םהיִא ייַּב סאוָו דֹוס םעֶד םּעּכ ןייַז ְָךְרּוד ְךיִז
 . טְראוָו ןייֵא טְדעֶרעֶג טְׁשיִנ גוא ןעֶניֹוּבעֶגְנייַא ּפאקי
| : 
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 .שרעלק סאו ןעֶנאָז ללאָז רֶע ,ןעֶנאַטְׁשעֶנוצ  קְראַטְׁש רעֶּבָא ןעֶנעֶז ייֵז זַא
 ;םיִלְהְּה ןופ קּוסָּפ א טיִמ טְרעוֶוְטְנָאעֶג רֶע טאָה ?רֶע

 |ײֹזַא ללאָז ְּךיִא ,ְךֹומָכ הָיָהֲא תֹויַה ,טְנייֵמ רהיא נוא , תיִמָד הָּתַאְו -
 רונ , הֶרֹוה יִדְמֹול טְׁשיִנ ! ןייֵנ :ְךייַא ְךיִא גאָז ? רהיִא איוִו ןייַז טְמאָׁשְרעֶפנּוא

 םיִׂשֲעַמ רֶׁשְפֶא טּוהְט רהיִא סאוָו , יִד אל ! רהיִא טייז רֶּומ יֵעְרֹוּפ ,הֶרֹוּת יֵבְזֹוע

 נא הָּפ לֵּבַנְמ ְךאָנ רהיא טייז ,ןעֶטְכאַרְּט ּוצ הֶבְׁשַחְמִּב ּוליִּפֲא הָּפרַח ַא זיִא סאוָו
 ! שודק םוקמ א ןיִא טיִמְרעֶד ְּךיִז טְמהיִרעּב

 ךיִמ טְרעֶר נוא רעֶטְכאָּט עֶׁשיִרּי ַא ףֹוא זַעַל אֵצֹומ רהיִא טייַז םעֶד ץּוח

 | היה עטעיא ןא קשנ וצְרִי ךיא יד
 איר : טְרעֶוְְנָאעֶנ לאָמ ַא טיִמ ייוֵוְצ ןעֶּבאָה וַחּורָה םַנְו יִתָּפ ,הָמֹוׁש --

 | , ןעֶגיוׁשעֶג םיִנָפ תֶׁשֹבְּב ןעֶּבאָה עֶנירְּביִא
  ןופ גיִדְנעֶרהעֶקּבֶא ְךִז ,רֶע טאָה !עֶׁשָר הָיֲהֶא אֹלְו הָמֹוׁש הָיְהְֶׁש בָטּומ --

 עֶנ ץּוסָּפ םעֶד ךיִז ףיֹוא רע טאָה , אֵרָמְנ רעֶד ּוצ גיִדְנעֶהעֶגּוצ ,טְגאָזעֶג ,ייֵז
 ,םיִעָׁשְר תַצֲעַּב ּדֵלָה אל רֶׁשֲא ,ןעֶׁשְנעֶמ םעֶד זיִא להאְו ,שיִאָה יֵרְשַאי  טְנֶעייַ
 | , ֶמָע אֹל םיִאָּטֶח ְּךרְֶּו ,םיִעָׁשְר ןּופ הָטאַר רעֶד ןיִא ןעֶגְנאַנעֶג טיִנ זיִא םאוָו

 , בֶׁשֹי אל םיִּצַל בֶׁשֹוטְבּו ןעֶנאַטְׁשעֶג טיִנ רֶע זיִא עֶניִדְניִז ןּופ געוֶו םניִא נוא
 רע ויִא-רעֶּבייַרְט-תֹונצְל , רעֶדעֶרעֶּב ,םעֶדְיִנְׁשאַּפאַטְסּוּפ ,םיִצֵל ןּופ גְנּוצְטיִז ַא ןיִא
 םטאָנ ןיִא טְרעֶייִנ ,ֹוצְּפֶה 'ח תַרֹותְּב םִא יִּכ ?רֶע טּוהְט ןנעֶד סאוָו ; ןסעֶזעֶג טיִנ

 טְְנעֶרְּבְרעֶפ ןעֶנרעֶל ןיִא גוא !הָלילְו םֶמֹוי הָנָהְיֹותְרֹתְבּו ,רהעְנעֶּב ןייַז זיִא הָרֹוּת
 ".! טְכאָנ נּוא גאָט רֶע

 ןֶּבְלעֶו םעֶד טיט ןעֶנְרעֶל ןעֶּבייַהעֶגְנָא קיִרּוצ רע טאָה רעֶטְראוָו איִד טיִמ
 עֶנייַז ןופ ןרעֶו ּוצ טְלייֵהעֶג םעֶד ְךְרּוד טְכאָהעֶג טאָה נוא ,לאָמ ַא איו ןעֶרְּב
 . ןעֶדְנּואװ עֶנעֶטְלאַהעֶּב גוא ןייֵּפ עֶנעֶפָא

 ױ

 -עֶניְִנִז איר ןּופ געוֶו ןיִא ,ןעֶגְנאַנעֶג טיִנ עֶלעֶׁשְרעֶה זיִא םיעָׁשְר תַּצֲעַּב
 ְךיֹוא רֶע זיִא םיִרֵבֲח עֶדְנעֶרעֶר'תֹונצַל עֶנייֵז ןופ גְנּצְטיִז ַא ןיִא נּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג טיִנ
 ןיֹוׁש רֶע טאָה ןעֶנְרעֶל טְכאַנ גוא גאָט ,לאָמ ַא איו ןעֶנְרעֶל רעֶּבָא ;ןסעֶזעֶג טיִנ

 זִא טְנעֶרְּבעֶג ןעֶצְראַה ןייַז ןיא ליִטְׁש טאָה םאָו ,רעֶייֵפ סאָד !טְנאָקעֶג טיִנ
 רעסייה
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 טְכּועֶנ רֶע טאָה טְסזְמּוא נּוא הָרֹוּת רעֶד ןּופ רעֶייפ סאד איו ןזעוֶועֶג רעֶסייַה
 . ןעֶשעֶל וצ רעֶייַפ טיִמ רָעייַפ

 -עֶג םיִחּוִּו עֶגְנאַל נוא עֶקְהאַטְׁש ןעֶצְרעֶה ןייַז טיִמ רע טאָה וייוְנעֶטייצ
 טְסְהֹור סאוָו ,ץְראַה ּוטְסְליוִו סאוָו ? יִלָע יִמֲהַּת הַמּו יִׁשְפַנ יִחֲחֹוּהְׁשִּת הֵמי ;טאָה
 ? גּונעָג טְׁשיִנ רֹובָּכ ןייֵק נּוא ןַח ןייק ןנעֶד ְּךיִא ּבאָה ?ריִמ ןיִא ּטְׁשיִנ אּוד

 גּוא ר ץעֶגְניז ןיימ , ןעֶמאָנ ןייֵּמ םירֵבָח עֶנייֵמ עֶללַא אֵנְקִמ טיִנ ןנעֶד ןעֶגעֶז
 , טֹהָנעַעֶג רֶע טאָה "לְךאָנ ּוטְסְליוִו סאוָו

 .רֹובְּכ ןייק טְׁשיִנ ,טייֵקְכייֵר ןייק טְׁשיִנ !טְׁשיִנ ראָנ ,טְׁשיִנ ראָנ ליוִו ְךיִא
 ,ץְראָה אוד רונ ,טְסְלליוִו ,ץְראַה אוד רונ ;ןיִּב ְךיִא איו טּוג יֹוזַא זיִא ריִמ

 ..! ריִמ ןיִא קְנאַרְק קְראַטְׁש ,קְנאַרְק טְזיִּב אוד ...טְסְְנאָּפ
 ןגאַמְרעֶד םהיִא ְּךיִז טְגעֶלְּפ גידְנעֶלעוֶו טְשיִנ ןנעוֶו ,לאָמ ׁשְרעֶדְנַא ןייֵא

  ןעֶנאָרְפ ְּךיִז רֶע טְנעֶלְּפ ,רעטראוָו עֶׁש'םירַבַח עֶגייַז
 סאד זיִא רֶׁשֶפֶא 1 תָבֲהֲאתַלֹוח קְנאַרק טְנייֵמ ץראה סאָד רֶׁשְּפֶא זיִא;

 זהָבֲַא
 סאוָו רעּבָא סאָד טְׁשיִנְ;הוֲאַּת עַרָה-רֶצֹי עֶניְִניִז ַא זיִא הָבֲהַא ! ןייֵנ ,ןייֵג

 !ְךיִא ליִו-ריִמ ןופ לי רעֶטְכאָט סָּךּורָּב סאוָו רעֶדָא , ןעֶגאָז םיִרֵבֲח עֶנייֵמ
 טיִמ ןעֶדעֶר ..! טְנניִז איִז איו לאָמ ַא ְךאָנ ןראָה רונ ,ןהעְז רּונ איִז ליִו ְךיִא
 טְכאַנ נּוא גאָט ,ןעֶגְניִז רהיִא ראַפ ליוִו ְךיִא .. רריִא ןופ טְנעֶהאָנ ןייַז ,רהיִא
 איִז ןנעוֶו ,ןעֶטְסאָרְמ איִז ליוִו ְּךיִא ..םיִנּוגְנ עֶגיִהְטּומנּוא נּוא + עֶכיִלהאָרְפ ,ןעֶגְניִ
 רהיִא טיִמ ריִמ ְּךיִז טְלליוִו איו, ..ןעֶּבייֵהְנֶא ןעֶנייוַו ּוצ םיִנּונָנ עֶנייֵט ןּופ טעוֶו

 טהעָז ןעֶמ ּואװ ,ןעֶזְנאַלְבְרעֶפ דְלאַו ןעֶטְכיִדעֶג ,עֶפיִט ,ןעֶטייוו ַא ןיִא ץעֶנְוֶע
 ,רעֶמיֹוּב רונ ,געטְׁש ןייֵק גּוא געוֶו ןייֵק ,טיִנ ןעֶׁשְנעֶמ ןייק ,רעֶזיַה ןייק
 ְךיִא : רעֶססאַו ןעֶלעוֶוְק טיִמ ךעֶלְכייֵט ,ןעֶלאהְט ,גְרעֶּב , רעֶטאֶלְּב גּוא .ןעֶגייוַצ
 -רעֶפ רהיִא ,טייוַו ,טייוַו איִז ןעֶרהיִּפ נּוא ןעֶמעֶנְנָא דְנאַה ץראַפ איִז טְלאוָו
 הָמְהְלִמ ְּךיִא לעוֶו ,תֹועְר תֹויַח טיִמ ּוליִפֲא ; ןעֶּכאָה אְרְומ ןייק ללאָז איז ,ןרעֶביז
 ואְרְנ ןעֶכייַו ןפיֹוא ןעֶמּולְּב ןעֶשיוִוְצ איִז טְלאוָו ְּךיִא ,,!רהיִא ראַפ ןעֶטְלאַה

 ןיללַא :ןעֶקיוְקְרעֶר ּוצ איִז תֹוריֵּפ עֶרעֶיַהְט ןעֶבֹולְקנָא ןעֶהעֶג עא ןעֶצְטעֶנעֶוַא
 רונ ר היא ראַפ ; ןייַז גיִטְסְרּוד טְׁשיִנ ,ןייַז גיִרְגְנּוה טשיִנ לאָמְנייֵק ְּךיִא טְלאוָו
 איז : ןעֶנאָז ריִמ ללאָז איִז גּוא ..ןעֶלהעֶפ טְׁשיִנ ללאָז רהיִא ,ןעֶנְראָז ְךיִא טְלאוָו
 ראָנ רהֹעָמ ,טְׁשיִנ ְּךיִא ליוִו רהֵעָמ ! רהיִא ןיִּב ְּךיִא ייֵרְטעֶג איִו ןיֹוׁש סייוַו
 יו טְׁשיִנ

 טְשיִנ ןגעֶד ריִמ ןעֶטְלאוָו 7 טטאָנ ןעֶגעֶנ ןייַז דֶניִז ַא סאָד ללאז סאוָו ראַפנ
 םורפ
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 ראַפ ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ן'ֹטיִמ םהיִא ןעֶּביֹול טְׁשיִנ נוא ,ןעֶנוְואַד טְׁשיִנ ,ןייַז םּורְּפ
 ןֹוצָר םעֶד טטאָנ טְלליִפְרֶע סאוָו ראַפ גוא,,,? טינ זְנּוא טְדייֵׁשּוצ רע סאוָו דֶסֶח ןייַז
 "..? ןעֶכאַמ ּוצ ְךיִלְקיִלְג ֹוזַא ְּךיִמ ןעֶרהַא םהיִא טְלאוָו סאוָו ? טיִנ םעֶנייֵמ

 ןופ םיִקּסְּפ איִד ,טְנְועֶלעֶג אֶרֶמְנ איִד רֶע טאָה תֹומֹולֲה עֶכְלעֶוַא ןיִא
 רע סאוָו טְראָהעֶג טְׁשיִנ ,טְנְרעֶל רע סאוָו טְסּואוועֶג טיִנ ,טְגאָזעֶג םיִליִהְּת
 ,ןראוָועֶג רעֶּבעיִל גּוא רעֶרעֶייַהְט גאָט ּוצ גאָמ ןּופ םֶהיִא זיִא עֶלעֶרְיִמ ,טְגאָז
 ֵניֵא ְךאָנ איִז טאָה רע נוא רעֶּביִרַא םיְדאוְטיִמ ייוַוְצ ןיֹוׁש ןעֶנעֶז סע ׁשְטאָה

 . ןהעֶועֶג טְׁשיִנ לאָמ
 תֹומֹולֲח עֶכיְִקִלְג עֶמאַס ןיִא ןעֶסעֶועֶג זיִא רֶע ןגעו גאָט ייַּב לאָטְנייַא

 טאָה נּוא ןְכְדַׁש רעֶד המלְׁש ׁשְרְדַמַה תיֵּב ןיִא ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא זיִא , טְכאַרְטְרעֶּפ

 + עַיליִמאַפ ןייַז ןעֶגעֶו ּךעֶרְפְׁשעֶג ַא ןיִא םהיִא טיִמ ןעֶזאָלעֶגְנייַרַא רֶלאַּב ְךיִז
 עֶּבירעְרעֶפ רֶע זיִא יִצ נּוא םיִבֹורְק עֶנייַז ןעֶנעֶנ רעֶֶו , רֶע ויִא ןעֶנאוַו ןּופ
 : ? וויִזיִרְּפ םּוצ ץעֶנְרע

 , טנאַרְּפעֶג עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ?ןעֶססיוִו ּוצ עֵגֹונ סאָד ְךְייַא זיִא סאוָו --
 , טְׁשיִנ טְסייֵֵו , טְלעֶכייֵמְׁשעֶג ןֶבְרַׁש רעֶד טאָה ן ׁשֹוּפִט ַא טְויִּב אוד --

 ז ןְכרַׁש ַא ןיִּב ְךיִא זַא
 ְַׁש המלִׁש ץעֶּכְלעֶוְמעֶר טאָה רֶע איִו טְנַמְרעֶד ךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה

 ,ןעֶצְראַה ןיִא ןּוהְטעֶג ְּךאָטְׁש ַא טאָה םהיִא נּוא ,טְנעֶנעֶנעֶּב ןעֶלעֶדְניַרְּב טיִמ
 סייַו ְךיִא ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה .. ןָבְרַׁש ַא טייַז רהיִא זַא ,סייַוו ְּךיִא --

 ,ריִמ טְגאָז .. ְךּודיִׁש ַא רעֶטְכאָט םעֶלעֶדְניירְּב ,ןעֶלעֶריִמ טְרעֶר רהיִא זַא ,ּוליִפֲא
 ,ןעֶגְרעֶל רֶע ןנאק ,רעֶמּונ ַא רֶעֶי זיִא !רהיָא רהיִא טְרעֶר ןעֶמעֶו טיִמ ,המלְׁש ר
  ןעֶגְניִז םּוצ להיִפעָנ רֶע טאָה

 םהיִא ןְכדׁש רעֶד טאָה 1 ןעֶסיוִו ּוצ ַעֵנֹונ יֹוזַא ריִד סאָד זיִא סאוָו --

 2 ברא
 סאוָו ,ןָתָח םעֶד ּוצ ,םהיִא ּוצ ןהעֶנ לעוֶו ְּךיִא ,ןעֶסְסיוִו םִע ְךיֹורְּב ְּךיִא --

 ויִא תֹולֲעַמ עֶללַא טיִמ הֶלַּכ אֵזַא זַא ,םהיִא ןעֶנאָז נּוא ,רהיִא טְדעֶר רהיִא

 רעוֶו ןעֶססיוִו לאָז רֶע ,ןעֶנאָז םהיִא לעֶו ּךיִא ו אטׁשִיג טְלעוֶו רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא
 4 זיִא איִז סאוָו גוא זיִא איז

 איד גיִרְנעֶכאָה טיִנ !טְנייַפעֶג ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ןטיִמ סֶע טאָה רֶע גוא
 כַׁש ַא ללאָז םִע ,ןעֶמוק ּוצ הָנֵודַמ רעֶד ּוצ לאָמ ַא גְנּונְפפאָה  עֶטְפעֶדְניִמ
 סאוָו ניִטְכיִר גידְנעֶמסיוִו טְׁשיִנ גּוא ,ןינָכְדׁש ּוצ ןעֶלעֶריִמ טיִמ םהיִא ןעֶללאַפְנייַא

 עא טייֵהיירְמ ןייַז טְלאוָועֶג םהיא ְךיִז טאָה ,ְךיִלְטְנעֶנייֵא םהיִא זיִא  עֶלעֶריִמ
 טפאשבעיל
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 ְךָָלַמ ַא איו איִז טעֶו רֶע זַא ,ןעֶזיוו ׁשְטאָח םעֶד טיִמ רהיִא טְּפאְַּׁבעיֶל
 ןייַז הָטְרעוֶו איִז טעוֶו סאוָו .ןֶָה ןעֶכיְִקיִלְנ םעֶד ראַפ ןללעֶטְשְראָפ !

 -עֶנ לעֶכייֵמְׁש ַא טיִמ ןָבְדַׁש רעֶד טאָה 1 עֶלעֶרְיַמ ויִא ,ּוטְסְנייֵמ סאווָב -

 ןאָש יֹזַא ,ּוטְסְייֵמ ,עָללַא ןעֶוט ! ךעֶלְדייֵמ עֶללַא איו לעֶדייֵמ ַא ,טְרעוֶוְְָא
 ראַפ קאַּבאַט קעֶמְׁש ַא ּביִנ ְךיִא ,ְךיִא סייֵו ? איִז איוִו ןייַ ןעֶהְטאָרעֶג גוא

 ּורָּב סאוָו ,ןעֶּבאָה ְּךיִא ללאָז ןעֶרהאְי עֶמּונ איִד ! טייֵקְנעֶהְטאָרעֶג רהיִא

 רעֶנעֶּבעֶגעֶגְכאָנ רעֶר ראַפ ּבייַװ רעֶטְנּועֶג ַא ןייַז טעֶו רעֶמְכאָט םבָצַק
 ! ןעֶלעֶרָיַמ

 טאָה סע :גְנורעֶדְנּאוועֶּב ַא טיִמ טְקּקעְֶנָא ןֶכדַׁש םעֶד טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 , ןעֶלעֶריִמ טְכייֵלְנְרעֶפ ןְכדַׁש רעֶד , רֶע סאוָו ןּוהְמעֶג העָו ץְראַה םאָר םהיִא

 , לעֶדייֵמ עֶטְסאָרְּפ סאָד ,רעֶטְכאָט ס'ךּורָּב ּוצ ,דֶרֶע רעֶד ףיֹוא ְּךֲאְלַמ םעֶד

 נב טאָה םהיֵא גתא ,גאָט ּוצ טְכאַנ איוִו רתיִא ּוצ ְךייֵלְג יֹוזַא זיִא סאוָו
 טא
' 

 סאָו ,ׁשְנעֶמ אזא טְלעוֶו רעֶד ןיא טְפיֹוהְרעֶּביִא ְּךיִז טְניִפעֶג סֶע סאוָו ןּוהְמעֶג
 ,טְכאַנ גוא גאָט ןעֶשיִוְצ טְׁשיִנ דעיִׁשְרעֶטְנּוא .םעֶד טהעֶטְׁשְרעֶּפ

 זע ונּוא גיֹומ סאוָו ,טִנָזעֶנ ןָבְדֹׁש רעֶד טאָה ,עֶלעֶׁשְרעֶה , עֶׁשֹז-ראָה -

 יהיִא ןעֶכאָה ןיש טעֶו אי הׁשְיִנ זלעֶדיַמ טעֶלְֶניְּב עֶנעֶו ןעֶרעֶב
 1 ְךיִא ןיִּב ריִד ּוצ ןעֶממּוקעֶנ - הָנֲאַד ןייַד טְׁשיִנ גוא הָנֲאַד ןייַט טְשיִנ !ןֶתָחי
 ןייַז ראַפ ןעֶמעֶנּוצ ְךיִד ליוִו בֶצֹק רעֶד ָךורָּב זַא ,הָבט הָרּוׂשְּב ַא ןעֶנאזְנָא ריִד
 הֶלַּכ עֶלהאוָו ַא ראַפ סאוָו ריִמ רהאְי אֵזַא ,ְךאָד איִז טְכְננעֶק אּוד !ןעֶנייַפ-הֶרָׂשי

 .! עֶלעֶׁשְרעֶה ץְלַא ןופ םייוַו ְךיִא ,,ְךאָד ּוטְסְלליִו ןעֶלליוִו נּוא ! ריִד ראַפ זיִא איִז
 עֶׁשְז ייֵז ..גיֹוּט ריִמ סאוָו העָז ְךיִא גוא קוק ןייֵא ..! ןעֶניֹוא ְּךיִא ּבאָה יֹוא
 גּוא ! ריִד ראַפ קיִלָנ ַא תֹונָמֲאַנְּב .. קיִלְנ ןייַד ליוִו ּךיִא זַא ,ייַו גּוא ׁשְנעֶמ ַא
 יֵאְדַוַא טָסאָה גוא ןֶצְּבִקַא טְזיִּב אוד זַא ,ןעֶמטיִו טְׁשיִנ טְלאָו ְךיִא זַא

 , הָחַָמ ןעֶלעֶטְׁש ןעֶסיֵח ריִמ ךיִא טְלאָו ,טְׁשיִנ הָטָׁשְנ רעֶד ייַּב הֶטְּפַא
 גאָט ןעֶטּונ ַא - ןרעוֶו ןעֶללאַפְראַפ טְׁשיִנ טעוֶו םֶנייֵמ ...! ןֵמָז .לֹּכַל רּונ

 םהיִא טאָה רֶע זַא , ןראָועֶג טְמעֶלְקְרעֶפ יֹוזַא ץְראַה סאָד זיִא ןעֶלעֶׁשְרעֶה
 הָבּׁשְּת ןייַז טאָה ןָכדַׁש רעֶד רונ . ןרעֶוְטְנָא טְנאָקעֶג טְשיִנ טרָאוָו ַא ּולִפֲא

 | םהיִא ראַּפ קיִלְנַא זיִא םאָד ּוצ ןּרעֶלְק ְּךאָנ ףְראַד ןעֶמ;-טְּפְראַדעֶּב טְשיִנ

 םיִמ עֶּבעיִלַא ןיֹש טְלעיִּפְׁש רֶע זַא ,טִרְפִּב ,ןעֶססאָלְׁשעֶּב ְּךיז ייַּב רֶע טאָה
 1 דער עֶנעֶנייֵא עֶרהיִא ןּופ עּודָי ןיא ריִמ איוִו , לעֶרייֵמ ס'ךּורָּב

 עֶראָלְק ַא ןעֶּבעֶגעֶגְרעֶּביִא םהיֵא , קעוֶוַא ןְדּורָּב ּוצ רֶע זיִא רעֶטְראוָו איִד טיִמ

 ץּוח, םוראוָו - טְׁשיִנ הָיָנְמ ןייק יִאְדַו ַא זיִא דַצ סעֶלעֶׁשְרעֶה ןופ זַא ,הָבּוׁשְּ
 םאוו



 ץּוח --טְרעֶלְקְרעֶד ןְכָרֹׂש רעֶד טאָה - ןעֶנאֶז ןעֶמ ןנאק ,יּולע ַא זיִא רֶע סאוָו
 ןעֶרהאַפְסיֹוא ןעֶטְלעוֶו ףְראַד ןעֶמ סאוָו ,תֹובֹומ תֹודִמ נוא תֹולעַמ עֶרעֶדְנַא עֶנייֵז

 סאוָו םעֶר ץּוח ,ןעֶניִפעֶג ּוצ רוחְּב ןעֶניִטְייַה ַא ןיִא ץעֶנְרֶע עֶכְלעֶזַא ןעֶבּוז ּוצ
 רעֶנייַפ ַא ראָנ ,ראָנ יִקאַט רעֶּבָא ;רעֶנייַפ ַא עֶיְליִמאַּפַא ןופ טְמאַטְׁש רֶע
 -לעַּב רעֶטְנְהיִרעֶּבַא גוא ץעֶועֶג גלְפּומ ַא רוי ַא זיִא עֶטאַט ןייַז : עֶיְליִטאַפ
 נּוא , ןיִיַד ַא-דַצ םֶרעֶטּומ רעֶד ןופ עֶרייֵז ןייַז ,הָלִהְק רעֶקְראַנְעֶיְב ןיִא הָלֵפְּ
 ץּוח--ְךאָנ גוא ְּךאָנ גּוא ,קְסוְואָתֹולַד ןיִא בֶר ַא םֹויַה דע ְךאָנ רֶע טאָה רעֶטעּפ ַא
 סאָו םייַװ גוא ןייַרַא גאָט ןיִא גולק ,ץּורָח ַא רּוחָּב ַא רע זיִא םעֶללַא םעֶר

 ' ,טְלעוֶו איִד איוִו ןייַז םונ ְךייֵא ייַּב טעוֶו םהיִא זַא ,טְהעֶטְׁשְרעֶפ רע !זיִא טּונ

 םהיִא ללאָז ,ןייַז דְנּוזעֶג לאָז עֶנייַפ הֶרָׂש רעֶייַא ,ּפאק ןיִא ןעֶניֹוא טאָה נּוא

 טּכעֶלעֶג ןְרהאָי עֶרעדְנַא ןיִא ןעֶּבאָה ריִמ -- ךּורְּב'ר ,טְשיִנ הֶלוֶע ןייק--.ןעֶללאָפעֶג
 ףיֹוראַד טקוק רעֶּבָא רעֶגיִטְנייַה ַא ;הֶלַּכ ַא יִּב ַא ,םיִנָּפ ןפיֹוא טְקּוקעֶג טְשיִנ גוא

 ןעֶמאָׁש ּוצ סאָו טְׁשיִנ ראָנ רעֶטְכאָט רעֶייֵא טיִמ ְּךייַא טאָה רהיִא נוא ,ְךיֹוא

 ײ| זיִא איִז הֶלַּכ ַא ראַפ סאוָו , ריִמ רהאי אֵזַא -- ְךז

 לְנ א ןיִא טאָה ןעֶמ א .ןעֶנעֶקְרעֶד ןֶכְרִׁש םעֶד טְואָלעֶג ְךיִז טאָה ךורָּ
 . ןיירא ליֹומ ןיִא ךעֶלְיִּב ּוצ ןעֶמּונעֶג הֵעָׁש רעֶכיִ

 עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ,םיֹורַא ויִא ןְכדִׁש רעֶד איוִו םעֶד ךאָנ ןייללַא יִדְנעֶּביְַּ
 סע רע טְנייֵט 1 סאָד זיִא סאוָו : ןּוהְּטעֶג גאָרְפ ַא ְךיִז רעֶנעֶקאָרְׁשּוצ ַא איו

 עא ו ץֶּבאָה הָנֹתֲה לעֶװ ְּךיִא ! ןרעֶו ןֶתָח ַא לעֶו ְּךיִא ז ְּךיִמ יִקאַּט
 ..? עֶלעֶריִמ

 רֶליִׁשהְטיֹור ןנעֶו ּוליִפֲא ,.!טְׁשיִנ ןנאק ְךיִא רעֶּבא .,זומ זאי ז ,גאָמ איִז ,ןייַנ

 םהיִא ְּךיִא לעוֶו ,תֶלּכַא ראַפ רעֶטְכאָמ ןייַז טְציִא ןעֶּבעֶג ןלעוֶו ריִמ ללאָז
 .י! הָיְהִת אל הָיָה : ןסעֶגְןעֶפ ןעֶלעֶריִט ןנעֶד ךיִא ןנאק !ןעֶגאָּבָא

 ִז ןפ ןעֶפְראוָועְֶּבארַא ךורָּב טאָה ביִרֵעַמ ּוצ גאָט ןעֶּבְלעֶז סעֶד ןיִא
 .עֶכאוָו ּבְלאַה ,גידֶּבַש ּבְלאַה ךיִז ןּוהְטעֶגְנָא ,רֶנָּב ןעֶטׁשייְֵפְרעֶפ ןעֶׁשיִבְצִק ןייַ
 . ןעֶנְואַד בירעמ ןעֶגְנאַנעֶג זיִא גוא ניִד

 טְלאַה ּואװ ןּוהְט גאָרְפ ַא הָביִׁשְי ׁשאֹר םעֶד טְלאָועֶג ְּךיִז טאָה םהיִֵא

 סאוָו ,ןעֶמסיוִו ְךאָד ןעֶמ ףְראַד סיִּפָע - ךעֶלְטְניִּפ עֶצְראַוְׁש איִד ןיִא עֶלעֶׁשְרעֶה
 ןעוו



3 6 = 

 סאר ןעֶמ טְנאָרְפ איו ,ןיִבֵט רעֶּפאַנְק ַא ןיִנֵע םעֶד זיִא ןעֶמ ןיִא ןייללַא : ןנעֶו
 ןעֶטְסְרעזַא ראַפ ודיִׁש ַא טֵרְפִב 1 עֶרעֶנילִק א עֶרעֶסאָרְג ןעֶטייֵל ייַּב טיִנ
 -- רֶניֵ

 , טְרעֶרעֶג ְךילְדְנייֵרְפ נּוא ְךייַו רהעז ןעֶלעֶׁשְרעֶה טיִמ ְּךיֹוא טאָה רָע
 ןופ זיִא סֶע גוא ,דעֶר עֶמעֶראַַו יֹוזַא טאַלְנ רונ ,ןייַרַא ךֹוּת ןיִא טיִנ ׁשְטאָה

 , גירְנעֶראָהּוצ ןעֶראועֶג טלאַקַא .ןעֶלעֶׁשְרעֶה טייֵקְמעֶראוַו רעֶד
 ,טְסֶעומְׁשעֶנ םעֶנייֵא ףיֹוא רעֶנייֵא הָביִׁשְי שאר ןטיִמ ָךּורָּב טאָה ְּךאָנְרעֶד

 גוא ,דעָר ס'ְךּורָּב טְראָהעֶגְפיֹוא טְכאַרְטְרעֶּפ - טְמּורְּנעֶנּוצ טאָה הָביִׁשָי שאר רעֶד

 ראַפ לעֶנָנוי רעֶססעֶּב ןייק זַא , ןהעֶטׁשְרעפ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג ץרֹק ןְּהְּב טאָה
 הָביִׁשְו ׁשאר רעֶד ,רֶע גּוא ,אָטֶׁשיִנ הָכיִׁשְי רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא יא ןעֶלעֶׁשְרעֶה
 -ניירַא ףְראַד עֶלעֶׁשְרעֶה. ּםָנִח יִצָהְב יֹוזַא ןעֶפיֹוקְרעֶפ ןעֶואָל טְׁשיִנ םהיִא טעֶו
 ףיֹוא םיִניֵבְמ עֶתְמֲא איִד ןעֶניִפעֶג ְּךיִז ןללעוֶו סעֶי ּואוו זיֹוה אֵזִא ןיִא ןעֶממּוק
 : יו םהיִא

 ! םִיַמָׁשְמ נּווָזַא זיִא ,טְנאַזעֶג הָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ,םְנעֶניִרְּביִא --

 יש ןעֶּבאָה סֶע יּדַס ַא ,עַרָה ןיַע ןהָא ,טְציִא עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ְךיִז ףיֹוא םיִנָלַעַּב
 טְרעֶרעֶג ריִמ טיִמ ,ןייַז םֶמְׁשִּב ׁשּורֵּפ ְךייַא ליִו ְךיִא ,  םיִּתַּב יֵלֲעַּב ראאָּפ ַא
 רעֶנייֵק ְךייֵא ייַּב םהיִא טעוֶו ,טטאָנ ןופ טְרעֶׁשעֶּב ןייַז סֶע טעוֶו .,םעֶד ַחֹּכִמ
 וצ אְרֹומ סאוָו טְׁשיִנ רהיִא טאָה , "רֲחַא ּונָמְדקי אֵמָׁש , ןּופ !ןעֶּפאַחְכיֹוא טְׁשיִנ

 טָּפור ןֹוׁשאִר גּווְז םיייַּב רעֶּבָא ,יִנֵׁש נּוז םייַּב רּונ זיִא סאָד לייוַו ;ןעֶּבאָה
 , דַלְוַה תַריִצְי םֶדֹוק גאָט ניִצְרעיִפ ְךאָנ יֵנֹולְּפַל יִנֹולְּפ תַּב : סיֹוא לֹוק-תַּב ַא

 ו ךורָּב 'ר ,יֹוזֲא רהיִא טְלייֵא סאוָו גוא
 1 רעֶהיִרְפ טְׁשיִנ סאוָו ראַּפ נּוא ,ןעֶפּורעֶגְּבִא ךּורָּב ְךיִז טאָה ?טְלייֵא רעוֶו --

 רעצ ַא ְךיֹוא ְךאָד זיִא ם היִא ףיֹוא .,,!ןעֶכאַמ הָנּותַח רעֶטְכאָט ןייֵמ טייֵצ ,יִּבָר

 =! ְךיִּבעֶג ּךאָד ְךיִז טְרעֶגְאוַו רֶע ,םִיִיַחַה-לעַּב
 ןּופ גידְנעֶהעֶגנעוֶוַא רעֶנעֶריִרְפּוצ ַא טְכאַרְטעֶג ךורְּב ְּךיִז טאָה , ְךיִא םייַַע

 טְרעוֶו ְךּודיִׁש ַא ,ְּךיֹוא ןעֶנאזּוצ ּוליִפֲא גאָמ ךיִא ,ןעֶמעֶּב גאָמ ר ע; ,הָביִׁשְי שאר
 רּונ ללאָז !ןַדנ םוצ טְלהעֶפ סאוָו לעֶּבּור טְרעֶדנּוה ראאָּפ ַא רעֶּביִא לַטָּב טְׁשיִנ

 ףְניִפ ןעֶּבעֶג םהיִא ךיא לעווו ,ןעֶּפְלעֶה טטאָנ ריִמ טעוֶו רֶׁשְפָא גוא .. ןייַז ןינַק ַא
 ןיימ , דְניק ןייֵמ 1 ְךיִז גְניִד ְךיִא סאוָו סאָד זיא עֶקְוְואְלאַי ַא ;לָּבור טְרעֶדְנּוה

 ,ןעֶגנּי עֶּבאָרְג ןעֶנעֶז ּדעלְגְּי עֶנייֵמ ד טְפְלעֶה טטאָנ זַא ,טיִנ סאוָו ראַפ ,ןיֹוְק
 ןייֵמ ופ ץֶּבאָה תַחַנ ׁשְטאָה ְּךיִא םאָל , ןיירַא ּבייֵל רייז ןיִא .ַחר ַא/

 ".4 רעֶטְכאָט
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 יא יוא ןעֶפיֹוק ןעֶסְקָא ףיֹוא ןעֶהייֵל רֶלעֶנ ןעֶלעֶדְנירְּב ייַּב טְנעֶלְפ דורָּ
 ןעֶנְראַמ ףיוא--רהיִא ּוצ גידְנעֶמּוקְנייַרַא ,ןזעוֶועֶג בצֹק רעֶניִדְנאָטְׁשעֶּב רהיִא ְךיֹוא

 ,רהיִא רֶע טאָה ,הֶאְקַה ַא ןעֶנעוֶו --הֶניִׁשְו ׁשאר ןטיִמ  דעֶרְּפְׁשעֶג םעֶר ְךאָנ
 סאוָו ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,רּוחָּב הֶביִׁשי רעֶד : טְלאַה סֶע זַא ,טְלהאָצְרעֶד ֹוּנִל בֹוטְּכ
 ןתָו סעֶגְייַפ הרָׂש ןייז ןעֶכיִג ןיִא ראָנ יִקאַמ ללאָז ,נאָט ַא רהיא ייַּב טְסֶע

 . ןרעֶו
 רהיא טייַז םיִּפֲע ,טְנאַרְפעֶנ רֶע טאָה 1 עֶלעֶרְנייַרְּב ,רהיִא טְנאָז סאוָו --

 ! הֶצֵע רעֶייִא ןראָהְסיֹוא גאָמ ןעֶמ סאוָו ,הָׁשֶא עֶנּולק ַא לאָד

 ,םְרעוֶוְטְנָאעֶג עֶלעֶדְניַרְּב טאָה ואּטְׁשיִנ טְלעוֶו רעֶד ןיִא ראָג זיִא רעֶכייְֵג --
 ו ןעֶניֹוא איִד ןיִא ןעֶמייֵל ייַּב טאָה רֶע סאוָו ןַח ןייַז ןּופ רהיִא טְכייֵו סאוָו -

 ְךאָד זיִא ,ןייַז דָנֹועְֶג ריִמ ללאָז עֶלעֶרְיִמ ןייֵט ,רהֹעמ רהיִא טָפְראַד סאוָו

 טְׁשיִנ עֶלעֶּביִצ קאַו ַא םהיִא ראַפ טְלאוָו ּוליִפֲא איִז נוא ,ןיִבֵמ ַא יאְדָוַא
 ( יי יא ףכו הכה םוט ןעֶנְניו ןינ אה או שנור ןעמ עב
 , ןעֶנרעֶל לאו ןייַז ,תֹולעֵמ ערעֶדְנַא עֶנייַו + ןפְרעֶד טְרעֶר רעוֶנ רנ ;םיִננ
 רע זַא ,ןעֶמ טְנעֶקְהעֶד ןעֶססע ןייַז ןיִא ּוליִפֲא !טייֵקְלעֶרְע ןייַז ,שייקְלליִטְׁש ןיי
 וצ טְסאָק ףיֹוא ְּךיִז ּוצ ןעֶגיְִנְרעֶפ ַא ויִא או . עמ רעֶנייַפ ַא ןופ טְמאַטְׁש
 רהיִא ,םהיִא ּבעיִל ּוצ ןרעוֶו טְׁשיִנ הֶאֵצֹוה-לעַּב ןייק ראָנ טעוֶו רהיִא ; ןעֶמעֶנ

 ! הֶאיֵצְמ ַא תֹונמָאָנ ףיֹוא ,ּךורָּב 'ר , הֶאיִצְמ ַא טְלעֶדְנאַה
 עְלעֶׁשְרעֶה הֶביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ביִרעמ ְךאָנ גאָט ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןיִא

 , ןעֶקְנירְמ ייַהְט ,יֹזַא טאַלְג ,םייַהַא םהיִא ּוצ לעֶסיִּב ַא ןעֶהעֶנ ןעֶפּורעֶג
 רעֶטאָפ רעֶגעֶנייֵאְךִא איו יִּבָר רעֶטּוג רעֶד טאָה טייֵהְנעֶנעֶלעֶג רעֶד ייַּב

 עֶנאַל ןייַזגוא ,לעֶגנוי הָביִׁשְי רעֶמעֶרָא םֶלֵא עֶנאַל רעֶגיִטְציִא יז טְרעֶלְקִהעֶר םהיִא
 ןעֶססֶע ּוצ ןעֶּבאָה טעוֶו רע; ןנעוֶו ,םעֶרייֵא ם'בְצק םעֶד רָב םֶלֵא ,רעֶטאָּפְׁש
 רעֶטייוַו ןעֶנאק טעוֶו גּוא הָסָנְרַּפ ראַפ ןֹהְנֲאַד ןעֶפְראַד טְׁשיִנ ,ןעֶקְניִרְט ּוצ גוא
 רעֶד ןיִא םהיִא רעי טאָה ,טייַז רעֶרעֶדְנַא רעֶד ןּופ רעֶּכָא ;הָכָחְרַהְּב ןעְֶועֶל
 תַּב אָׂשִיְו ֹול ׁשֵיְש הַמ לָּכ םֶדֶא רֹוּכִמִי םֶלֹועְל : טְנאָז איִז סאוָו ,טְנאַמְרעֶד אָרמִנ
 רונ ּבייוַו ַא ןעֶמהעֶנ גוא ןעֶפיֹוקְרעֶפ ּוצ דְמעֶה איִד יאֵדְּכ זיִא סֶע) ,םֶכָח יִמְלַּת
 , (רעֶטְכאָט ַא סםֶכָח דיִמְלַּת ַא

 רעֶד טאָה --טְנאָזעֶג ׁשיִטְקאַרְּפ גּוא גולק סֶע טאָה ,הָׁשֹודְקַה אֶרֵמְנ איִד -
 רעֶדנִיק .. טְסאָרְּפ טְּנייַלְּב טְסאָרְּפ סאוָו --טְרעֶלְקְרעֶד רעֶטייוֵו םהיִא הֶכיִׁשְי ׁשאר

 רעֶרייֵנְׁש גוא רעֶטְפוש ,םיִבְצַק זַא ,ּולִפֲא טְפעֶרְט סֶע .ןרעֶטְלֶע ןופ ךוִז ןעֶנְרעֶל
 , יֵז ןיִא טְּבייַלְב טייֵקְּבאָרְג םיִּפִע רעֶּבנ ;רעֶנְרעֶל-להאוָו רעֶדְניִק ְּךיֹוא ןעֶּבאָה

 נוא :



 ׁשֶנעֶמ ַא .. ןעֶדייֵז ןיא ןעֶחְּטאָרעֶג ןעֶנעֶז ּוליִפָא ּךעְֶקִנייֵא זַא ,ריִמ ןעֶחעֶז טְפֶא גּוא
 טאָה רֶע זַא ,אָט ןעֶמּונ ַא ּבָא ןיֹוׁש טְּבעֶל רֶע ןעוֶו ,ןרעלק טְׁשיִנ ףְראַד רעֶּבֶא
 סאוָו ,תֹונֹובשֶח ְּךאָנ אָר ןעֶנעֶז סֶע :ןועֶועֶג ֹוטְלֹוע הָנֹק ןייללא טיִמְרעֶד ןיֹוׁש
 .ןעֶּבאָה הָנתֲח טהעֶג רֶע רעֶרייֵא ןעֶנעֶכעֶרעֶּב םֶראַד טִרָּמַּב דיי ַא

 ריִמְלַּת תַבְל ץֶרֶאָהסֶע תַּכַא ןופ תיַניִיאקּפַנ איד  ּוטְסהעֶטְׁשְרעֶפ
 ! םֶכָה

 .ןעֶניוְׁשעֶג טאָה  עֶלעֶׁשְרעֶה
 ,רעֶטְכאָט ןיַ ןּוהפענ ףור ַא :ְנּולְציִלְפ הָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ,הָקָבָר

  ייֵהְט ּךעֶלְואָלְג ּוצ ןייַרַא ,יִׁשְרעֶטְכאָט ,זְנּוא נאָרְמ
 רתאָי ַא ןופ לעֶדאָמ ַא ,חָקְכַר ןעֶמּקעֶגְניַרַא זיִא םּורַא טּוניִמ עֶכיִלְטע ןיִא

 , יֵהְט רעֶואָלְג ייוַוְצ טְגְנאַלְרעֶד ,ןעֶניֹוא עֶצְראַוְׁש עֶנאָׁש ראאָפ ַא טיִמ ,ןעֶצְבַא
 ךָלמִלהָנְׁשִמ םעֶגעֶועֶועֶג םעֶד ףיֹוא קוק םעֶנעֶטְלאַהעֶּב ַא לייוַוהעֶד טְפאַחעֶג
 . ןעֶנְנאַנעֶגְסיֹורַא קירּוצ גיִדעֶמאָׁש זיִא גוא

 ּורָּב--ןעֶּביַהעֶגנָא רעֶטייוו תֶביִׁשְי שאר רעֶד טאָה !עֶלעֶׁשְרעֶה ,קְניִרְט -
 טְלאוָו רֶע ןנעוֶו ! םֶעּוְׁש ְךיִא --ֵמ ינדֲעמ טיִמ ןייז דַּבַכְמ ךיִד טְלאו ,לֶׁשֶמִ
 טְפְנייַמ אוד - טְסייו אוד איו ,ןנאַמעֶרָא-ץַא ןיִּב ךיִא : ְךיִז ּוצ ןעֶטעֶּבְרעֶפ ְךיִ
 ראָנ דֶנֵק ןייֵמ ןנאק ּךיִא !םֶע טְסייֵה ןנאַמ םעֶרָא-ַא ריִד גאָז ְךיִא זַא ,רֶׁשְפֶא
 סאָד ריִמ םאֶל רּונ ;טְׁשיִנ הֶליֵלָח ְךיִא ןיִּב םעֶרָא יֹוזַא ? ןעֶּבעֶג טְׁשיִנ ןִדִנ ןייק
 ְךיִא סא ,אָּפּג םעֶד ןעֶנעֶג רּונ דעֶר ְךיִא-- טייַצ רעֶדְנַא ןיֵא ףיֹוא ןעֶנעֶלְבָ
 אוד ןיִּב טְגאָזעֶג תֶמֵאְּב ׁשְטאָח ,ייַהְט טיִמ איו רהֹעָמ טְׁשיִנ דֵּבַכְמ ּךיִד ןיִּ
 = ןְךורּב ייַּב ןייַז ראָנ טְסְנאָק אּוד איוִו בֹוׁשָח רהֹעָמ ריִמ ייַּב

 ףְראַד ׁשְנעֶמ ַא זַא ,לאָמ ַא ְּךאָנ ריִד גאָז ְךיִא נּוא ,ּונְנָיְנַעְל רֹוזֲחַנ רּונ

 , טְמּוק ןֶכדַׁש ַא איוִו דְלאַּב '! אָי, :ןרעֶוְטְנֶא טיִנ . ןעֶטְכאַרְטעֶּב טּוג ,טּונ ךיִז

 סע זַא , סיֹוא וּולְּפ ןיִא ְּךיִז טְזייוֵו םהיִא ןגעוֶו ,! ןייַנ; : ןראוָוְטְנָא טיִנ גוא

 צ ןְרעֶדְנַא ןיֵא ייַּב טְנעֶכעֶר רֶע לעיִפיו ,ןעֶּבעֶג ּוצ םהיא יז ןֵרֵנ ןייק טעֶו
 = ןעֶמהעֶנ

 עֶניַפ ןּופ דְניֵק ַא ,דְניִק רׁשָּכ ַא .. ןְרָ רעֶד זיִא ,ןהוז ןייֵמ ,  רק רעֶד
 ? סֶע טְראַׁש סאוָו ,ךיֹוא לעֶרייֵמ םּואְמ ןייק ןייַז יִקאַט ללאָז .נּוא .,ןרעֶטְלע

 ְךיִרָצ הָפֹונ לָּב ןיִא תֹופִי ָהיֶניֵעָׁש תֶלַּכ  טְנאועֶג ְךיֹוא ןעֶּבאָה םיִמָכֲח עֶרעֶזְנּוא
 2 עמ

 01 הָקיְרְּב

 ! ןייַרַא רּונ םוק ?ןעֶפאָלְְנִע ּוטְזיִּב סאוָו ,הָקְבַר
 ללאָז רעטאָפ רעֶד טְראַועֶג גּוא ןעֶמנּוקעֶגְנייַדַא-לאָמ ַא ְךאָנ זיא הֶקְבִר

 סינע
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 ּוצ סאָו ןסעֶנְועֶפ טְׁשרָמֹולְּכ ְּךיִז טאָה הָניִׁשְי שאר רעֶד רונ ; ןעֶסייֵה סיִּפֶע
 ללאָז  ןָרֵק ןייַז ןיא ןעקוקוצְנייַא ּךיִז ןעֶזאָלעֶג טייֵצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה טאָה נּוא ןעֶסייֵה
 טְדאַׁש סאוָו,-תֹופִי ָהיֶניֵעָׁש הֶלֵּכ איִד יִקאַט זיִא רעֶטְכאָט ןייַז זַא ,ןהעָז רע
 יו םָע

 רעֶהיִרְפ ןופ ְּךאָנ ןֹהְקְבִר טאָה רֶע . טקוקעֶג טְׁשיִנ טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה רונ
 ראַפ רעֶניִלְק גּוא רעֶמּורְפ ,רעֶנאָׁש זיִא איִז זַא ,טְסּואועֶג טוג גּוא טְנעֶק עג
 טְׁשיִנ טיִנ ראָנ טאָה רע ? ןעֶלעֶרְיִמ ּוצ איִז טְמּוק איוִו רעֶּבָא ,רעֶטְכאָט ס'ךורָּב
 -עֶג הֶׂשֲעַמ תַעְּב טאָה רע . טְלעיִצ הָביִׁשְי שאר רעֶד סאוָו ּוצ ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ
 ללאָז עֶלעֶריִמ ןנעֶו ,ןועָועֶג ריִמ טְלאָו להאָו גוא טונ איו : טְכאַרְט
 ײ ןסעֶומְׁש ְךילְדְנייֵרְפ יֹזַא ריִמ טיִמ ללאָז סאוָו ,ןעֶּבאָה רעֶטאָפ ןעֶטּוג אזא
 .סאוָו ראַּפ ,םֹותָי ַא רֶע זיא סאוָו ראַפ ,ןּוהְטעֶג העוְו םהיִא טאָה ץְראַה סאָד
 עבלעזא ןעֶראָה טְׁשיִנ לאמנייק רע; טעוֶו ןעֶמאַמ רהיִא ןּופ !הִמֹותִי א איִז זיִא

 םהיִא טיִמ יֹוזַא עֶנעֶדּוי ַא ןנעֶד ןנאק ,עֶנעֶרּוי ַא זיִא עֶלעֶדְנייַרְּב ; דעֶר עֶייֵרְט
 ! ןעֶרעֶר

 , ןּוהְטעֶג ץְפיֵז ןרעוֶוְׁש ַא טאָה רֶע
 טטאָנ ,טְסאָרְטעֶג תָיִׁשָי שאר רעֶד טאָה ,ןהװ ןייַט , נְראָז טְׁשיִנ --

 ץְלַא ,ןראָהּוצ ץְלַא בָױהְמ טֶיִּב אוד !ןעֶזייַו געוֶו ַא ריִד טעוֶו אּוה ךורָּב

 רעֶנייֵק !ןעֶּבאָה ּוצ 'ְּךיִא ןייַד ףיֹוא העד עֶנעֶנייֵא ןייַד גּוא  ןעֶלְקְרֶּביִא
 רעייהט ְּךיִמ ְךיִא ׁשְניִו ,ריִד ׁשְניוִנ ְּךיִא סאוָו ,,ּטְׁשיִנ הֶליְלֲח ְּךיִד הטיֹונ
 | רהעמ טְׁשיִנ דְניֵק

 ְךילדָנֲע ְּךיִז רֶע טאָה והָקְׁשַמ לעֶמיִּב א ,רעֶטְכאָט , זְנוא גְנאַלְרעֶר
 טְראָהעֶג נוא ןעֶנַטְׁשעֶג אָד ץלַא ְּךאָנ זיִא עֶבלעוֶו , ןהקבַר ןעֶסייֵה ּוצ טְנאַמְרעֶד
 הק יה = =

 ןנעֶו ,טעֶדְנעֶועֶנ םהיא ּוצ רעֶדיוִו ְּךיִז רֶע טאָה ,עָלעֶׁשְרעֶה ,ריִמ גאָז
 ס'ךּורְּב ףױא ןעֶּפְראוָועֶג גיֹואץַא ּוטסאה רֵׁשְּפֶא , סיֹורַא רעֶדעיוִו זיִא הֹקְבָר

 , עֶרעֶרְנַא ןיַא םֶלֵא רהֹעמ רֶׁשפֶא ריִר טְללאָפעֶג איז ּביֹוא : ןיימ ְךיִא ? רעֶטְכאָט
 זִא ןְּורְּב גוא ריִמ ןעֶׁשיוִוְצ :ּוטְסהעֶטְׁשְראַפ .. ןעֶדעֶרְּבָא טְׁשיִנ ךיִד ְּךיִא לי
 רונ ; תַזְנֲע עֶנירְּביִא איד ריִמ ניֹוט סאוָו ! סיֹורְנ היִניְמ-אֹקַפַנ איד יִקֵאַמ

 סאָד נא ,דֶניֵק ןייֵמ ראַפ טייל רהעְמ רעֶטְכאָט םךּורְּב רֶׁשְפֶא זיִא םעֶד ןעֶגעֶג
 גאז ,ןעֶנאָז ּוצ ריִמ רֶׁשְפֶא ְּךיִד טְסְמאָׁש אוד סאוָו ; בֵלְּבֶׁש םיִרָבְד איִד ןּופ זיִא
 םטּונ דניק ןייֵמ ׁשְניוִו ְךיִא ׁשטאָה זַא ,טראוָו ךיִלרהְע ןיימ ףיֹוא ריד ְךיִא

 ומויב
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 ליפָא לו ךיִא ,ןעֶנניוְצ טְׁשיִנ ןֹוצָר ןייד ליִו ְךיִא ..דיִמָלִּת רעֶּנעיִל ןייֵמ ּוטְיִּ
 | טְׁשיִנ ּבעיִלּוצ ןייק

 ּשו ,ןרעֶוְטְנָא ּוצ ןעֶמּוקעֶּב הטּומ  ְךלְדִנַע עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ,יִּכָר -
 ראַפ רעֶּנעיַל לאָט רֶנעֶזיֹוט ריִמ טייַז רהיִא ? ןְּדּורְּב ּוצ תֶליֵלָח ְךייַא טְכייֵלְנ

 טְׁשיִנ ליִו ְךיִא ,,ןדִנ ןייַז טְׁשיִנ ליוִו ּךיִא ! םיִרבָנ עֶללַא ראַפ ,םךּורָּב עֶללַא
 ְץיִא ,טְשיִנ ראָג סע ןייֵמ ּךיִא ? ןעֶבאָה הָנְותֲה ןופ טְרעֶלְק רעֶו !רעֶטְכאָט ןייַ
 ְךיִא ללאָז יֹוזַא איוִו ,הצע:ן-ַא הָּנַרְדא ריִמ טיִנ .. ןעֶּבאָה הָנּותֲח טְׁשיִנ ראָנ לי
 =? ןרעוֶו טְׁשיִנ אֵנֹוׂש ןייק ריִמ ללאָז רֶע ןרעוֶוְטְנָא םהיִא

 ? ארֹומ םהיִא ראַפ ּוטְסאָה סאוָו --

 אַזַא גאָט ַא םהיִא ייַּב ְךאָד סֶע ְךיִא ,תִיַּכַה לַעַּב ןייֵמ .ְּךאָד זיִא רָע --
 = !טייֵצ

 יֹנייֵא הָביִׁשַי שאר רעֶד טאָה ,טֶזִּב אוד דָניִק ַא ראַפ סאוָו רונ העָז --

 + טְסייֵה סאָד ,ןעֶּבעֶגעֶג ןעֶססע ְךאוָו ן'ִא גאָט ןייֵא רונ ריִד טאָה ּךּורָּב ,ןעֶזיוִועֶג
 הָבֹוט יּופָּכ םהיִא טְׁשיִנ ץְראַה ןייק ןיֹוׁש ּוטְסאָה ,ןעֶזאָלעֶגּוצ ריִד העָש ייַח ַא

 טְשיִנ ריִד זיִא סאוָו ,רדֵּבְכִנ ןיִנֲע אֵזַא ריִד ןופ טְגְנאַלְרעֶּכ רֶע ׁשְטאָה ,ןייַז ּוצ
 ריד םֶלֹוע יַיַח ּוצ ,טְנְועֶלעֶג הֶרָוּה ריִד טיִמ ּבאָה ְּךיִא סאוָו , ריִמ נוא -- ןֹוצְרָל

 טיִמ טְסְריִקאַרְּב אוד זַא ,קָנאָז ּוצ ןעֶפָא טיִנ ְּךיִז אור טְסְסאָש ,ןעזיועֶג גע ַא
 0 דניק ןייַט טיִמ גּוא ריָמ

 ןעֶזייוְפיֹוא רונ ריד ליִו ְּךיִא ,ריִד ףיֹוא תֹוטּועְרּת ןייק ּבאָה ְּךיִא רּונ

 טְסְליוִו אוד ,טְסְנאָז אּוד : טְׁשיִנ םעמ ןייק גּוא דֹוסי ןייק ןעֶּבאָה דעֶר עֶנייַד איוִו
 יִאְוע ןֶּב ו ןעֶּבאָה הָנּותַה טְׁשיִנ טְסְליוִו אוד טְסייֵה איוִו ,ןעֶּבאָה הָנּותֲח טיִנ
 1 רוחָּב ַא ןעֶצְטיִז וצ רּועיִׁש ַא זיא לעיִפיוִו ,"הֶרֶצְי תֶבֶׁשָל הֶאָרִּב ּוהֹותָל אל, 1 ּוטְזיּב
 ףיֹוא ׁשֶרדִמַה תיֵּב ןיִא ןרעֶגלאוַו ְךיִז נוא םעֶנעֶי ייַּב גאט א ,םעד ייַּב גאָט ַא ןעֶססֶע ּוצ
 הָּפּוחְל רֶׂשֲע הָנֹומְׁש ןֶּב , דוי ַא ְךאָד ןעֶמ זיִא םעֶד ןיוה ? קְנאַּב רעֶנעֶקְורְט רעֶד
 ,ּוטְסנייֵמ ,ןיֹוׁש גּוא ,,רהאי ןהעֶצְכַא ּוצ בֹורק ןייַז ,רימ טְכאַד ,ןיֹוׁש טְסְפְראַד אוד

 ְךאָנ טְסְללאָז אּוד ְךיֹוא ןייֵמ ּךיִא ,  הֶלֵלָח ? ןעֶרהיִפ הָפּוח רעֶד ּוצ ְּךיִד ְךיִא ליוו
 ּוצטיִמ ריִד ןהעָז ןיֹוׁש לעוֶו ְּךיִא -ןעֶזאָלאוָו ןייק יִקאַט ןעֶרהאָפ ,ראְי ַא ןעֶנְרעֶל
 לעֶו ְךיִא לעיִפיוִו נוא , ןעֶּכעֶג דְמעַמ ןייַד ריִד ללאָז עֶמ םעיֵרְּב עֶָטּוג ןעֶּבעֶג
 עננאק טְסְללאָז ,ןעֶקִיִׁשּוצ םייֵהְרעֶד ןופ ריִד ְּךיִא לעוֶו ןעֶּבאָה תֶלֹוכיִּב רונ

 סאוָו , אָיְשק איִד ְּךאָד זיִא יא .תיִלְכַּת ַא ּוצ ןעֶמּוק יקאט גנּוא הָבָהרהְּב ןעֶנְועֶל
 ? טְׁשיִנ טייַצ ןייק ְּךיִא ּבאָה סאוָו ?טְציִא םעֶד ןעֶנעוֶו ריִד טיִט ְךיִא דעֶר
 םיִנְלעַּב ריִד ףיא טְציִא ןעֶנעֶז סֶע : זיִא הָׂשֲעַמ איִד איוִנ ,ץּוריִּת רעֶר יִא/

 אר



 ,ןעֶּביירְׁש ּוצ םיִאָנְּת בֹוט-םֹוי-יִאָצֹומ טְנייֵמ רע; , הָעָּׁשַה תֶא קֵחֹוד זיִא ָךּורְּב ,אָד

 נוא טייֵקְמעֶרָא  טינ ּוטְסאָה ןייַז ּוצ בֵׁשֵיִמ ּךיִז ןעֶמעֶו טיִמ ,ּוטְיִּב דְנעֶלֶג
 טְסְללאָז אוד אָרֹומ ְךיִא ּבאַה - ןייַז וּתעַד לע ריִבֲעַמ ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןעֶנאָק הָטיֹונ

 רעֶטאָּפְׁש טְסעוֶו אוד סאוָו טראוָו אֵזַא ןעֶגאָזְסיֹורַא נּוא הֶׂשֲעַמ ַא ןוהטְּבֶא טיִנ

 ְיִא לעוֶו , ןעֶּפָא ריִד טיִמ ןיֹוׁש ְךיִא דעֶר גּוא .. ןעֶּבאָה הָטֶרֲח ןעֶפְראַד רֶׁשְפֶא
 .טְׁשיִנ ןיימ רעֶּבָא -- סיֹוא טמּוק ריִמ ייַּב סאָו ןעֶנאָז ןעֶצְנאַג ןיִא ןיֹוׁש ריִד
 לַעַּב רעֶסיֹורְג רעֶר ןייַז טְלאוָו ךּורָּב ןנעוֶו ,ּוטְסה -- יִּתְעַד לֵּבִק :נאָז ְּךיִא זַא
 טאַטְׁשְנַא נּוא ,םֶחּויְמ רעֶפיֹורְג רעֶד-ׁשְטאָה רעֶדָא , ךְגעֶזיֹוט ןעֶּבעֶג ריִד ,תייֵּבִה

 -ןעֶטְּפאָׁשעֶג רעֶדָא םיבֹורְק ךרוד :ןעֶכאַמ ּךיִלָקִלְג ְּךאָנְרעֶד ןענאק ךיד ןדנ
 רעֶּבָא טְציִא ;ןייַז םיִּכְמַמ דְלאַּב טלאוָו ְךיִא נוא ןֹוהְט תֶאְּנַה ַא רהעָז ריִמ סֶע טְלאוָו

 וטְסְנאק םאוֶו רעֶּבָא ,בְצֵק רעֶפיֹורְג א ,ןייַז זאָל--ּבָצְק א לּכַהּדְַּב ְּורָּב זיִא
 אָד ךיִד ןעֶכאַמ ןלַעּפ ןעֶנאָק רֶע טעֶו ןָפֹוא ןעֶטְפעֶּב ןיִא 1 ןרעוו םהיִא ייּב
 ,ּךיִא לעוֶו לעיִּפ יֹוזַא ףיֹוא ,הֶריִּכֲה ןיִא ןְמֲאָנַא ראַּפ רעֶדָא טֵחֹוׁש ַא ראַפ

 ןיִא רעֶדָא אָד ,ןַח ַא ראפ ןעֶכאַמ ּוצ ְךיִד ןייַז ַחכְּב ,ףֶליִה סְטאָנ טיִמ
 ,ויא סאוָו .. ןֶיַד ַא רעֶדָא בֶר ַא ראַנ יִקאֵט רֶׁשְפֶא גוא ;טְדאָטְׁש עֶרעֶסאָרְג ַא
 ּוטְסְלאָו ?טיִנ דיִמְתַמ ןייק טְזיִּב אוד רעֶדָא ,ּפאק ןעֶטְכעֶלְׁש ַא טְסאָה אּוד
 ןיִּב ,ןעֶּבאָה טְשיִנ ,ןייַז ּוצ ט'םֹולָהְרעֶּפ גוא טְכאַרְפְרעֶפ .יֹוזַא ,ןֹורָסִח םעֶד רונ

 .! לֵאָרְׂשיִּב הֶאְרֹוה תֹורֹוהְל דיִתְע טְויִּב אוד זַא ַחּוטִּב ְךיִא

 טְנייֵמ רעֶנייֵז יִּבָר רעֶד סאו ניִטְכיִר ןעֶנאַטְׁשְרעֶפ טְסְרֶע טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 ןעֶנעֶז ,טְלהיִפעֶג רֶע.טאָה ,רעֶטְראוָו סיִּבִר ןייַז . ןעֶואָלעֶגְבאָרַא ןעֶגיֹוא איִד טאָה גּוא
 ,ץעוֶועֶג רעֶטאָפ ַא איוִו ייֵרְט לאָמ עֶלְלא םהיא זיִא רע;;רעֶטְראוָו עייֵרְט עֶתֶמֲא
 ,טְׁשיִנ לּובְנ ןייֵק ראָנ טייֵקייֵרְמעֶג ןייַז טאָה , טְכאַדעֶג םהיִא טאָה ,טְציִא רּונ

 -ייַרַא םיִנָּפ ןיִא יֹוזַא ,ןייַז ׁשֵיַבט יֹזא ְךיִא ראד ןיִּבִר ןעֶייַרְט םעֶד גּוא
 לעיפ יֹזַא ריִמ טאָה סאוָו ,ןהקְבַר רעֶד נוא ,,1 הֶבָׁשֲחַמ עֶטּונ ןייַז ןעֶּפְראוַו
 ריִמ ףױוא יִדְנאָטְׁש טאָה סאוָו ,טְכיֵרְרעֶּפ גוא טְנְראָזְרעֶפ דֵנֶּבַא לאָמ

 לאָמְנייק הֶליֵלָח ןעֶנעוֶוטְכעֶדְנּופ נוא ,טְקְוקעֶג טְפאַׁשְדְנייֵרְפ גוא טְפאַשְּבעיֶל טיִמ
 ניִסאַּפ-טינ א סיִּפעע ריִמ , רעטְכאָט סיְּךּורְּב איוִו ,ןזעוֶועֶג טְׁשיִנ טְדייֵׁשְרעֶּפ ֹוזַא

 ןְתָח ןייד ליוִו ְּךיִא :ןעֶנאָז טְציִא סאָד ְךיִא ףראַד רה"יִא ,ןעֶדעֶרוציוא טְראָמ

 .!ּטְׁשיִנ טְראַפ ןנאק ְךיִא רעֶּבֶא ..1 ןייַז טְׁשיִנ ןֶתָה ןייַד ןנאק ְךיִא ,ןייַז טְשיִנ
 ",,!טיִנ סע ןנאק ְּךיִא סאוָו ראפ טְסייוַו טטאָנ אּוד ,,,טְׁשיִנ ןנאק ְךיִא

 ניִצְניִפאַראַק ַא טְללעֶטְׁשעֶגְנעֶוַא גוא ןעֶממוְקעֶגְנייַרַא הָקְבַר זיִא םעֶד ןיִא
 ןעֶשְנואוועֶג רעֶססעֶּב ּךיָז טלאוָו עֶלעֶׁשְרעֶה .ּךאָקעֶל ךעֶגְקיִטְש עֶכיִלְטֶע טימ ןעֶפְיֹוְּ

 םער



 .- יפס י-

 עֶנאָׁש עֶרהיִא טיִמ טְציִא רעֶרייֵא ,ןעֶקּוקּוצְנָא ןעֶניֹוא איר ןיִא אֵנֹש ןעֶטְסְנְרָא םעֶר |
 איִו טְמאָׁשעֶג רהיִא ראַפ ְּךיִז טאָה רֶע .ןעֶפעֶרְט ּוצ ְךיִז ןעֶניֹוא עֶצְראַוְׁש !

 , ןעֶּבאָרְנעֶגְנייַא רעֶּפיִט פאק םעֶד טאָה רע גוא קיִנ'הְבֹוט-יּופְּכ רעֶכיִלְקעֶרְׁש ַא
 טמאָנ ַא זיִא םאָד ,טְנאָזעֶג הֶביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ,םֶרעֶדְנַא ּוצ יֹוזַא זצ --

 ייַז ןהֶא .הָחְנְׁשַה ןייַז ףיֹוא ןעֶזאָלְרֶּפ ּךיִז ןעוט ריִמ ,ןעֶרוי ןעֶנעֶו רימ ואז
 ! םיִיַחְל . םעֶקְציִּפאק ּוצ ןעֶמהעֶנ ריִמ םאָל ! טְׁשיִנ ראָנ זיִא ןעֶלליוֵו

 עניִצנייֵא איד  ,טְרעֶוְטְנָאעֶג עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ! םֹולָשְלו םיִבֹוט םיּיַחְל --
 ןעַנעֶז סאוָו תֹולֵאַׁש עֶללַא איד ףיֹוא ןעֶּבעֶג טְנאָקעֶג טאָה רֶע סאוָו הָבּוׁשְּת

 , ןרעוֶוטְנָאְרעֶפ ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶג טְציִא םהיִא
 ! גיִהְטּומְנּוא ייֵז טיִנ ,לעֶמיִּבַא םעֶנ ,ּונ =

 !טְׁשיִנ לאָמְנייק קְניִרְט ךיִא -
 יןעֶדאַׁש טְׁשיִנ יִלַּכ ןייַד ּוצ ריִד ללאָז סֶע ,אָרֹומ יַאְדַו ַא טְפאָה אּוד -

 לעֶסיִּב ַא ,ַחֹומ םעֶד ףיֹוא טְקעוֶו לעֶמיִּב ַא ,טְׁשיִנ טְדאַׁש לעֶסיִּב ַא ,הָׁשְָׁשיִ
 רעֶד טאָה ..ןרעוֶו ּוצ רֹוּכָׁש טְשיִנ ןעקנייט ןעֶדוי ,הׁשקְׁשיִנ ! ןעקְניְִט ןעֶמ גאַמ
 . טְדעֶרעֶגּוצ םהיִא יִּבָו

 ,ןֶּפניֹורְּב ןייֵק ּכעיִל טְׁשיִנ טאַלְנ ּבאָה ְךיִא רעֶּבָא --
 ףיִז טְכוד סע ?ּכעיִל ְךייַׁש זיִא סאָו גוא !ּבעיִל ּבאָה ,ריִמ ּבעיִל ּוצ --

 ּבאָה ְךיִא !ּבעיל ןעֶמ טאָה ,זיִא|עֶגייֵא;י סאו ..ְּךיִז טְנהאועֶג ןעֶמ ,ְךיִא םייַו ..יֹוזַא
 ןייט ּבעיֵל טְנייֵה ְךיִא ּבאָה ןעֶנעוֶוְטְסעֶד ןופ גוא ,טאַהעֶג ּבעיִל טְׁשיִנ לאָטְנייֵק
 ְךיִד טסעוֶו אוד .,!ּבעיִל ןעֶּבעֶל ןייט איוִו ,דְניִק ןייֵמ --,ֹוּתְׁשִא וז ֹותיֵּב --, זיֹוה

 ..ןעֶּבאָה ּבעיל ְךיֹוא ּוטסעוֶו ןעֶנהאוָועֶג

 גוא ןיירַא ןעֶצְרעֶה ןיִא םהיִא טְקוק יִּכָר רעֶד :טְכאַדעֶג טאָה ןעֶלעֶׁשְרעֶה
 ּוצ ןֶתֶח םֹהְקְבִר ןייַז ןעֶנילליוְנייֵא טְשיִנ ןנאָק רֶע סאוָו ראַפ ןיֹוש סייז רֶע
 -נייֵא ְּךיִז ןנאק ןעֶמ זַא ,סְנעֶראַהּוצְנֶא םהיִא רע טיִנ יִקאֵט ראַפְרעֶד גוא .,ןרעוֶו

 ְךיִז רֶע טאָה ז ּבעיִל ןעֶלעֶריט ןנעד ךיִא ּבאָה ּוצ,. ןעֶּבאָה ּוצ ּבעיֵל ןעֶנהאועֶג
 ןעֶּבעֶל טְשיִנ טאַלְנ ןנאק ְּךיִא ? הָבֵהַא ןּופ ,עַּבעיִל ןופ סייוֵו רעֶו ,טְנאָרְפעֶג

 איוִו נוא ,ןייַז ּוצ - ְךיֶלְקיֵלְנ גונעֶג ןיֹוׁש ריִמ זיִא רעֶרהיִא קּוק ןייֵא , רתיִא ןהָא

 ןאק ְךיִא ,ןייֵג ז ןעֶּבאָה הָנּותֲח גוא ןעֶבאַמ רעֶטְסְניִפ טְקעוֶו איִד ריִמ ְּךִא לאָז
 יו טְׁשיִנ

 !קניופ -
 { טְׁשיִנ ןנאק ְךיִא =

 ,ןעֶמעֶּבעֶג הֶביִׁשֹי שאר רעֶד טאָה !ןנאק ריִמ ּבעיֵל ּוצ =



 = לו

 ּתא ץעוֶועֶג טיִריִּפְׁש רעֶקְראַטְׁש זיִא סֶע ; לעֶסיִּבַא ןעֶמּונעֶג טאָה רֶע
 . ןעֶניֹוא איִד ןיִא טְללעֶטְׁשעֶג םהיִא ְךיִז ןעֶּבאָה ןרעֶרְהֶּט

 ןייק טְסְנאָק אוד !טְׁשיִנ יִקאַמ טְסְנאַק אוד זַא ,ְךיִא העָז טְציִא --

 .ךיִר גאָרְפ ְךיִא סאוָו ןרעֶוְטְנָא טְשיִנ ריִמ טְסְנאָק אּוד ,ןעקְנירְמ ןעֶפְניֹוְּ
 ןעֶגאָרְפ טְשיִנ יּוהְניִמְרֶע ןייק ָּךיִמ טְסְנאַק אוד : טְׁשיִנ ּוטְסְנאַק ְךאז ַא ְךאָנ נוא
 ףיֹוא דְנאַה ןייַז גיִהְנעֶנעֶלְפיֹורַא ,רעֶטְלַא רעֶד טאָה !דעֶר עֶנעֶגייֵא  עֶנייֵמ ןּופ

 ,טְגאָזעֶג ןייֵללַא ריִד ְּךיִא ּבאָה רעֶהיִרְפ ,ׁשְטייֵטְס :טְנאָזעֶג ,לעֶסְקַא  םעֶלעֶׁשֹרעֶה
 , ןייַנ רעֶדָא ,אָי ןֹוׁשאִר לקְׁשִמ ןפיֹוא דְלאַּכ ןרעוֶוְטְנָא טְׁשיִנ רהאָט ׁשְנעֶט ַא זַא
 דְלאַּב ריִמ טְסְללאָז ןייללַא ְךיִא ליִו טְציִא גוא ,דָּבִכִנ ןִיָנָע אֵזַא ןיִא טֵרָפִּב
 דְלאַּב ריִמ טְסְללאָז אּוד טיִנ ראָנ ןייֵמ ְךיִא זַא , ריִד ְךיִא גאְז-? ןרעֶוְטְנָא
 ןעֶּבייַלְּב טעוֶו ! טְסְליוִו אּוד לעיִפיִו בֵׁשֵיְמ ְךיִז ייֵז .,!טייַצ טאָה סִע . ןרעוֶוְטְנָא
 ןיֵק ןרהאָּפ טְסְליִו אוד זַא ,ןעֶגאָז רונ ריִמ ּוטְסְכיֹורְּב ,אָי ףיֹוא ריִד ייַּב

 ןהָקְבִר ןייֵמ טימ ְךאָנ ףְראַד ְּךיִא זַא ,ןָמיִס ַא ןעֶּבאָה ְּךיִא לעוֶו ,ןעֶזאָלאוָו
 ריִמאָט -- ריִד ףֹוא ןעֶטְראַו ןלעֶו טעוֶו איִז ,הָׁשִׁשיִנ .. ןּוהְמ טְׁשיִנ ךּודְׁש ןייק
 ְךיִא זַא ,ןעֶדייַּב זְנּוא ןעֶׁשיוִוְצ ןייַז תֹודָע רעֶד טטאָנ ללאָז ,טְרהעֶקְרעֶפ הָליִלָח
 ְךיֹוא ראָה ַא ףיֹוא ּוליִפֲא ןּוהטְּבֶא טְׁשיִנ ריִד ןופ ץְרעֶה גּוא גיֹוא ןייֵט לעֶח
 לעוֶו ,הָיְנְּפַא טיִמ טאַהעֶג ּבעיִל טְציִא ויִּב ְךיִד ּבאָה ְךיִא איו גוא , טְׁשיִנ
 איד ְךאָד טְסייוֵו אּוד !תֹוינְּפ עֶללַא ןהֶא ןעֶּבאָה ּבעיל ְךיֹוא רעֶטאַּפְׁש ְּךיִד ְךיִא
 ..) ֹודיִמְלַתָבּו ֹונְבִּב אֵנְקְתִמ םֶדָא םּולְּכ ! אָרָמְנ

 ןרעֶרהֶט טיִמ טְדעֶרעֶנְפיֹוא הֶביִׁשְי שאר רעֶד טאָה רעֶטְראוָו עֶטְצעֶל איִד
 ןעֶגְנאַנעֶנּוצ רע זיִא לעֶקְנאַּב ןייַז ןופ ְךיִז גיִדְנעֶּגעֶהְּפיֹוא גּוא ,ןעֶניֹוא איִד ןיִא
 ׁשּוק ַא ְךיֶלְרעֶטאַפ םהיִא גוא ןעֶצְראַה םוצ טְקיִרְדעֶגּוצ םֹהיִא ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה ּוצ
 | , פאק ןיִא ןּוהְטעֶג

 סאד ,ןעֶנאַטׁשעֶג ןעֶניֹוא איד ןיִא ןרעֶרהִט איִד ְךיֹוא ןעֶנעֶז ןעֶלעֶׁשְרעֶה
 םהיִא זַא ,ןעֶראוָועֶג ְךייוַו יֹוזַא טייֵקְכיִלְטְראָצ סיניִּבִר ןייַז ןּופ םהיִא זיִא ץראַה
 הֶדֹומ םהיִא ראַפ ,ןעֶללאַפ סיִפ איִד ּוצ ןנאַמ ןעֶטְלַא םעֶד טְלאוָועֶג ְּךיִז טאָה
 ,ןעֶטעֶּב הָאּופְר ַא , הֶצֵע ַא םהיִא ייַּב נוא .,דָנּואוװ ןייַז ,ןייַּפ ןייַז ,דֹוס ןייַז .,ןייַז
 ןייַז ןופ ןעֶלייֵהְסיֹוא םהיִא ןנאק סאוָו , הָאופר אֵזַא ,הָצֵע אֵזַא אָד זיִא םִע ּביֹוא
 ןעֶמ טְואָל יֹוזַא איִו ? םִע ןעֶמ טְנאָז יֹוזַא איוִו רּונג ;ןעֶדייֵל נּוא טייֵהְקנאַרְק
 ",,1 םיֹורַא ליֹומ ןּופ רעֶטְראוָו  עֶכְלעֶזַא

 דיִמָלַּת רעֶראַּבקְנאַד ןייַז טְרהיִרעֶג איִ טְלהיפעְנ טאָה הֶביִׁשְי ׁשאר רעֶד
 {טְנָועֶג טאָה עא ויִא
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 ,ויָנָּפ ריִאָּת םָדָא תַמְכָח םייַהַא טְציִא ריִד הֹעָנ !ןהּזז ןייַמ ,גיִהור יִיַז --

 ְךָל אָרָּב רֹוהָט בָל !סיֹורַא ץְראַה םּורְּפ ןייַד ריִמ טְנייַל ןעֶרעֶרְט עֶנייֵד ּךֶד

 רעֶרֶעייַהְּט זיִא םאָד ,ןעֶּפאַׁשעֶּב ריִר ןיִא טטאָנ טאָה ץְראַה ןייֵהַא ,םיִקלא
 ,ץֶראַה ןייד ּבָא טיִה ץְלַא ןּופ רהֹעָמ ,ְךֶּבַל רֹוצָנ רֹומְׁשִמ לָּכִמ ...!ץֶלֵא יז
 יַח ּוצ גְנאַגְסיֹוא רעֶד זיִא ןעֶצְראַה םָנּופ ,םהיִא ןּופ ,םִָיַח תֹואצֹות ּונָמִמ יִּכ

 ,אַּבַה םֶלֹוע

 יִװ .,הָרֲהַט ןּוא טייֵקְנייֵר ןייַד ןיִא ץְראַה ןייַד ,דיִמְלַּת ןייַמ ,עָׁשֶז-טְלאַה
 עֶנייֵמ קְנעֶרעֶג ,םייַהַא העָנ-- ןעֶּפאַׁשעֶּב ריִר ןיִא םִע טאָה אּוה ְךּורָּב אָרֹוּב רעֶד
 טיִמ ְךיִז ללאָז רֶע ,םהיִא נאָז ,םיִּפָע ְךּורָּב ריִד טְגעֶרְּפ רעֶמאָט ןּוא ,הייֵר
 טְסָפְראַד ּוד ןּוא ןעֶּבעֶג הָבּוׁשִּת עֶראָלְקַא ןיֹוׁש םהיִא לעֶוֶו ְּךיִא !ןהעָז ריִמ
 ,ןעֶּבאָה אָרֹוט ןייֵק ראָנ םהיִא ראַפ

 עֶסיֹוְג סיהָקָבַר טיִמ להאָמַא ךאָנ ןעֶניֹוא עֶנייַ ְךיִז ןעֶּבאָה גיִדְנעֶהעֶגְסיֹוַא
 ןעוֶועֶנ םיִנּונֲחַּת ןּוא עַּבעיִל לעיִפ יֹוזַא זיִא ייֵז ןיִא .,טְנעֶגעֶגעֶּב ןעֶגיֹוא עֶניִטָּכיִל

 .ןעֶפסיִרּוצ רהֹעָמ ְךאָנ ץְראַה ןעֶפסיִרעֶצ ןייַז םהיִא ןעֶבאָה ייֵז זַא

 ץֶראַה ןייַרַא ,ןָעיִרְׁשעֶג טטאָנ ּוצ רֶע טאָה !םיִהלֲא יִל אָרְּב רֹוהָט בל

 ׁשְלאַפ יֹוזַא ןעֶפְראַד טיִנ םעֶנייַמ ןייֵּבְר ןעֶטּוג םעֶד טא לאָז ךיא ,טטאָנ ,רימ ּביִנ

 ןייַז טְׁשיִנ הָבֹוט יּוּפַּכ ןייֵק ְּךיִא םאָל ןּוא ,רעֶפעֶּב ריִמ טְדיֹוט רעֶרָא .,,ןייַז

 *..ּבעיֵל יֹוזַא ,ייַרְטעֶג יֹוזַא ריִמ ןעֶנעֶו סאוָו ןעֶׁשְנעֶמ עָּטּוג יִר טָא
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 ,עֶרעֶגיִלְק ןוא עֶרעֶפעֶרְג יי טְגעֶרְפעֶג .ןוהּטעֶג עֶנינייַז סאָר ּךיִז טאָה ְךּורָּ
 ןעֶנעֶרְפ ּוצ רּונ ,הָאיִצְמ עיֶרֵׂשְּבַא טֶּפאַח רֶע זַא ,טְנאַזעֶג ןעֶּבאָה עֶללַא ןּוא
 טּביֹולְנעֶג טאָה רֶע :גיִרעֶּביִא ראַּפ ןֶּטְלאַהעֶג רֶע טאַה ןייֵלַא ןעֶלעֶׁשְרעֶה אייֵּב
 רעֶּטְכאָט ןיימ ןעֶד זיִא 1 ןעֶלעֶפעֶג טְׁשיִנ םהיִא לאָז סאוָו ראַּפ ןּוא ,--ןֵכְדַׁש םעֶד

 ןעֶנֶעייֵל שיִנ איז ןעֶק + הָכיֵלָח ֶרנּועֶגַא טְׁשיִנ רעֶרָא עֶרָיִלְּבַא ,עֶקיִליאַמַא
 ! ןיִא איִז הֶלַּכַא סאו ,ריִמ רהאֵי אֵזַא 1 ְךאַלְדייֵמ עֶללַא איוִו ןעֶּבייַרְׁש ןּוא
 !ןעֶמאַמ רהיִא ראַּפ רהעָמ עַקְּמאַי ןיִא ןיֹוׁש סייוַו איִז ,ןאֵמ ַא ראַפ קיִלְג א
 ׁשייֵלְפורָנּזעֶג יִּבַא ,םִעּ! ןעֶּבאָה טְסעֶק עֶטְכעֶלְׁש ריִמ אייַּב רֶע טעֶו רעֶרָא
 עֶׁשיִרּוי עֶללַא ףיֹוא יאֵוְלַה ,טְׁשיִנ םֵּׁשַה ְךּורָּב טְלהעָפ עֶקְׁשיִק ןּוא םֶנעֶגאַמ

 יי עק

 טְפאַׁשְּבעיִל ןייַז זא ,ןעֶזעוֶועֶג רעֶכיִז יֹזַא ןֹוצָר םעֶלעֶׁשְרעֶה ןיִא ןיֹוׁש זיִא רֶע
 רהיִא טאָה רֶע ,גאָט ןּופ ןעֶסְקאַנעֶגּוצ םהיִא ּבעיִלֹוצ זיִא רעֶטְכאָט ןייַז ּוצ
 ,טְוְלאַהעֶג ןוא אָז טְׁשּוקעֶג ןוא טְפיֹוקעֶג תֹונָּתַמ

 ,םיִנָּב עֶגייֵז טְנאַזעֶג רָסּוט רֶע טאָה עֶּבאָה תַחַנ ְּךיִא לעוֶו רהיִא ןּופ ,

 ,"םעֶרייֵא םיָךּורָּב זיִא סאָר, ,.! טְלעוֶו ןייַמ ,ּבּוטְׁש ןייַמ ןעֶנייֵׁשעֶּב ריִמ טעוֶו איז

 םּוא ןעֶנֶעייֵל הָליִנְמ איִד ,רּומָע ץֶראַּפ ןעֶנְואַד טעֶו רֶע זַא ,ןעֶגאֶז ןעֶמ טעוֶו
 ןעֶגְרעֶל ןוא הָרָּמִע רעֶגעֶׁש רעֶר טיִמ ׁשָרֶרֶמַה תיִּב ןיִא ןעֶצְטיִז רעֶרָא ,םיִרּופ
 ְךיִז ,עֶניֹוּב ןיִא היִרְּפ רעֶד ןיא ְךייֵלְנ 1 םיִרָעיֹוּפ ,ןייַז ְךייַא ןּופ טעוֶו סאָו ןּוא

 איִװ עַקְטאַי ןיִא גאָט ןעֶצְנאַגַא ,רעֶּבייַוַו איִד טיִמ לאנ איִד ןעֶפייֵרְסיורַא

 ןעֶגְנִז ןּוא ןעֶנְרעֶל ןעֶנעֶק אוצ ריִא טייַז קְנאַרְק ...רעֶרֶעייֵא עֶּטאַמ רעֶר
 ּוטְלהאָצעֶּב םייִּבָר עֶרֲעייֵא ְּךיִא ּבאָה םֶלעֶּבּור עֶניִטּולְּב גיִנייֵו !רֶע איז

 ,.,.!םיִרֲעיֹוּפ ְּךייַא ףיֹוא הָלָּפַמ ַא

 ןוא עלעשרעה



 ץפ רֶע טאָה ןעֶגְנאַנעֶג זיִא רֶע ּואו גוא ןעֶנאַטְׁשעֶנ זיא רֶע ּואח גוא

 טעֶו סאוָו ,םיִאָנְּת םְרעֶטְכאָמ ןייז ףיֹוא ןעֶטעֶּגעֶג טייל , טלהאָצְרעֶר הָלּודְנ ןייֵ
 , ןייז בֹוט-םיי-יַאְצומ  ת"יא

 ,טְדעֶרעֶג נּוא ץזעוֶועֶג אֵנְקְמ רעֶטְכאַט ס'בצק םעד ןעֶּבאָה ְּןעֶלְדייֵמ לעיּפ
 ןעֶּבאָה סֶע "! עֶסקיִׁש ףְראָד ַא ּוצ ךֶקֶמ-ןֶּב ַא איוִו יֹוזַא םהיִא ּוצ טְמּוק איִז זַא

 ,ראָטְכאַמ טְךּורְּב ראַּפ לעֶרֶע ּוצ זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה; זַא ,טְרעֶרעֶג םיִּתַּב-יִלעַּב ְךיֹוא

 תֶנֲאַר סעֶּבאַּב סְנעֶמעוֶו רּונ ; ןעֶדעֶרּוצְּבֶא םהיִא ןזעוועֶג רֶׁשֹוי ַא טְלאוָו סֶע גוא

 ְךיִז ןעֶפיֹוק גוא ּודִׁש ַא ןיִא ןעֶׁשיִטּוצְנייַרַא ְּךיִז בִיֹוחְמ זיִא רעוֶו 1 םאָד זיִא

 1 אֵנֹוׁש ַא ראַפ חָּבַט ְךורָּב
 תא טְגאָזעֶג ןעֶמ טאָה !אֶחיִנ ןייַז ְךיֹוא זָנּוא ףְראַד ּבעיִל זיִא םהיִא זַא,

 ,ןעֶנּונְרעֶפ טיִנ הָלּודְנ ןייַז ןעֶנעֶוְסעֶדְנּופ ץְדורּב
 אוו נּוא ,ןעֶסאָרְדְרעֶּפ םיִרּוחַּב הֶביִׁשְי איִד ְךיֹוא עֶטְכיִׁשעֶג איִד טאָה סָע

 םיִחְַּּבָש בֹוטג : רֶמֲאַמ םעֶד טימ עֶקְליִפְׁש א ןעֶזָאָלניירַא םהיַא טְנאָקעֶג ןעֶּכאָה יי
 יײֵז ןופ רעֶכְנאַמ .טעֶואָלאַׁשְועֶג טְׁשיִנ םהיִא ייֵז ןעֶּבאָה ,"קֵלְמַע לָש ֹופְּתּוׁש

 ןיֹוש ְּךיִז טְפיֹוקְרעֶּפ רע ןנעֶו זַא ,ןעֶנאֶז ּוצ ןעֶפָא םהיִא טְּכיֹלְרעע ְּךיִז טאָה
 עֶטְְנּועֶג ראאָפ א ןעֶטייֵרגְנָא ׁשְטאָח רֶע ללאָז ,ןעֶנאָמ ןעׁשיִבְּצַה ַא ראַפ אָ
 ,םֵׁשַה הֶצְִי םִא ,ןעֶׁשְטאַּפ ּוצ סאָו ןיִא ןעֶּבאָה ללאָז רעֶטְכאּט םּךורְּב , ןעֶקאַּב
 |הָנּותֲח רעֶד ְּךאָנ

 טאַהעֶג טְׁשיִנ טְלאוָו רע ןנעֶו טרהַאעֶג טי ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶטְלאוו םיִלּוְקז עֶלְלֶא איד
 רֶע רעֶדייֵא ןרעוֶו רתאָועֶג טְׁשיִנ ןּופְרעֶד ללאָז עֶלעֶריִט ! הֶנֲאַד ערעֶסאָרְגַא
 ,תֹועְט ַא ןעֶצְנאַנ ןיִא זיִא סאָר זַא ,ןעֶנאָז ּוצ רהיִא ןעֶּבאָה קיִלְג סאָר טעֶו
 ,תלַּכ רֵעָו לַחָהְמ טְלֶחּוט רֵקָׁש ַא

 יתיִא טאָה רעטטּומ עֶנעֶגייֵא רהיִא + טְסּואוועֶג ןיֹוׁש טאָה עֶלעֶרְיִמ רעֶּבָא
 ,טְגאָזעֶגְנָא הָרְוֹׂשְּב איד

 ,ןהעֶזעֶג עֶניִּב רעֶד ףיֹוא ןעֶלעֶׁשְרעֶה טאָה איִז סאָו ,דְנעֶבָא םעֶגעֶי ןּופ
 אָז טאָה רעֶהיִרְפ : ןעֶראוָועֶג ןעֶריֹוּבעֶג רהיִא ןיִא להיִפעֶנ ייֵנ ַא םיִּפִע זיִא

 ןיֵא םהיֵא איִז ןנאק דְנעֶלֶע גּוא טייֵקמעֶרָא ןייַז בעיל ּוצ רונ זַא ,טְנייֵמעֶג

 טְנְראָזעֶג ,ןעֶפְלעֶה םהיִא ,טְלאָועֶג רּונ טאָה נוא ,ןעֶסעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ שּוניִמ
 ,םהיִא ְּךאָנ טְנְנאָּב איז טְלהיִפעֶנ איִז טאָה רעֶּבָא טְציִא ; דְנּועֶנ ןייַז ראַפ
 , רהעָמ ְךאָנ נוא ,םהיִא טיִמ ןעֶגְניִז נּוא ןעֶדעֶר ,ןהעְז םהיִא ְךיִז טְליוִו רהיֵא

 לעֶרייֵמ ַא ץעֶנְרֶע טְראָה איִז ןגעֶו ,ןעֶצְראַה ןיִא גיִטהעו ןיִמ ַא טְלהיִפ איז
 עְנֶז ייֵז לייַו ,םּרַא ּפאָקַא ןהֶא ןעֶהעֶג עֶרעֶדְנַא איו טְלהאָצְרעֶד

 טבעילרעפ
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 םהיִא טאָה איִז ׁשְּטאָה נּוא ,טְלעיִּפְׁשעֶג יתְסֹוי, טאָה סאוָו םעֶד ןיִא טְּבעיִלְרעֶפ
 יעָנ הֶדֹומ טְׁשיִנ ץְלַא ְךיִז אֵז טאָה ,ןעֶסעֶנְרעֶפ טְנאקעֶנ טְׁשיִנ טּוניִמ ןייַא
 נּוא ...רהעמ ְךאָנ  רֶׁשְפֶא גוא עֶרעֶרְנַא ּייִו יֹוזַא םהיִא טְּבעיִל איִז זַא ,ןעֶזעוֶו
 טְׁשיִנ םהיִא ןנאק איִז סאוָו םהיִא ףיֹוא גּוא ְךיִז ףיֹוא ןועוֶועֶג סעּב ןיִא זיִא איִז

 . ןעֶפעֶגעֶּפ
 איִז טְנעֶלְפ ,ןעֶסְסֶע ןעֶממּוק טְפְראַדעֶּב טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה ןנעוֶו ,ךאָוְטיִמ

 והָטָנָא ַחּכ ַא ְּךיִז ,עֶטְנאַקעֶּב ַא ייַּב ץעֶגְרֶע ןעֶצְטיִז ,ןהעָנ קעוֶוַא ּבּוטְש ןּופ
 ןעֶלהיִפ טְנעֶלְפ איִז רּוג ; גיִהְּורְנּוא זיִא איִז זַא ,ְךיִז ףיֹוא ןעֶקְרעֶמ ןעֶזאָל ּוצ טְׁשיִג

 ְךִז טְנליִו רהיִא ,ּךיִז טְגְנאָּב םִע ,רהיִא טְקיִרְד ץְראַה סאָד זַא , הֵׂשֲעמ-תַעְּב
 םהיִא ףיֹוא ןּוהְט ׁשְטאָה קוק ןייא ,ןעֶהעֶז םהיִא איִז טעוֶו טְראָד ,םייַהַא קיִרּוצ
 -ךעֶפ ,טאָּפְׁש טָּפָא טְצְטיִז נּוא ְּךאָנ טיִנ ץְראַה סאד רעֶּבִא טיִנ איִז  ,גּונעֶג נּוא

 ְךילְנ ,טְׁשיִנ טהעֶנ , ּוליֵּפא ןעֶסעֶגעֶג טְשיִנ טְנייַה ְךאָנ טאָה איז זַא , טְכעֶנ
 איִז טהעֶנ טְכאַנ ןיֹוׁש טְרעוֶו סֶע זַא .ןעֶהעֶג ּוצ םייֵהַא אְרֹומ טאָה איִז איוִו

 -סיֹא ְךיִז ואוו טֶרָא-ןַא םיֹוק טְניִרְק איִז ! איִז ויִא גיִרֶעיֹורְמ איוִו רעֶּבָא ,קירּוצ
 ןייֵט ,ריִד זיִא סאָו :לאָט ַא איִז טְנאָרְפ רעֶטטּומ איִד זַא גּוא ,ןעֶנייוַו ּוצ
 ךיִלְרעֶגניִא ְּךיִז טְנאָרְפ נּוא ,ןרעוֶוטְנָא וצ סאוָו טְׁשיִנ איִז םייוַו "? דְניִק ּבעיִל

 -...1 ןעֶראָועֶנ ריִמ ןּופ זיִא סאוָו ? ריִמ זיִא סאוָו; :ןייַללַא
 טְׁשיִנ םהיִא ץפ ,ןעֶכייוַּוצְסיֹוא םהיִא היִמ ְךיִז טיִנ איִז רהעָמ סאוָו רונ

 קפ איִז טְכאַרְמ רהֹעָמ עֶי , ּבעיִל והיִא רֶע טְועו רהֹעָמ עֶי ,ןעֶטְכאַרְט ּוצ
 םהיִא איִז טהעְז ,טְפאָלְׁש לֶבֵׂש רעֶדְנעֶריִטְעֶטאֶרְּפ רעֶד ןנעוֶו ,טְכאַנ ייַּב ,םהיִא
 אֵזַא םהיִא ףיֹוא סיֹוא טְסיִנ עֶיָזאַטְנאַפ ,עֶטייֵרְּפעֶּב לֶכֵׂש ןופ ,איִד גּוא ,םֹולָח ןיִא

 ןעֶרְלעֶה איִד ןּופ םעֶנייֵא איוִו םהיִא טהעֶז איִז נוא ,ןַח ןעֶׁשיִטׁשאַטְנאַפ ןעֶּבעיִל
 רצ םהיָא םיִמ טְגְנִז אָז ; טְנעייֵלעֶג טאָה איִז סאוָו ְךעֶלְכיִּב איִד ןיִא
 ֹזַא זיִא ,רתיִא טְכאַד ,טראָו םעֶרעֶי נּוא ,גיִדְנעֶדעֶר םהיִא טדאָה ,ןעֶטטאַז
 , רּוהָּב הָביִׁשְי ןעֶמעֶרָא םֶלַא ךיֹוא םהיִא איִז טהעָז טֶפֶא .,! ּבעיִל יֹוזַא ,נּולְק
 ןייַז ףיֹוא תֹונָמֲחַר ,ְּךִז טְכאַד ,ןעֶטעֶּב וא רהיִא ףיֹוא ןעקּוק ןעֶניֹוא עֶנייֵז

 רתיִא ,ץְראַה סאָד טהעֶנְוצ רהיִא ..טייֵקְמעֶרָא ןייַז ןופ ןעֶכאַל טיִנ -- דְנעֶלֶע
 ְךיִז טְכאַו איֵז נּוא -- ןעֶכאַמ ךִלְקיִלְג םהיִא ןעֶּבעֶל ןעֶצְנאַנ ץטיִט ְךיִז טְליוִו
 טדער ו ןעֶרְהאַפקעוֶוַא ראָנ ןעֶללעוֶו רע טְלאָו ,ּךַא. .הָטיִמעֶג ןעֶרעֶוְׁש ַא טימ ףיֹוא
 ללאָז רֶע ,ץֶּגעֶגנעוֶוַא עְֶיימאָק עֶטְצעֶל איֵר םהיִא ךיִא טְלאָו ,ְּךיִז ּוצ איִז
 דְלעֶג םהיִא טְלאוָו ְּךיִא ;ליִו רֶע איִו טייל רעֶפיֹורְנ ַא ןעֶרעוֶו יִקאֵט . ןעֶרהאָפ
 -:ץָּבייַרְׁש םהיִא ְּךיִא טְלאוָו ּךעֶלעוֶוְִּב עֶּבעיִל עֶיירְמ ,ןעֶּביירְׁש ןעֶלעוֶוירֶּב ,ןעֶקָׁש

 ןופ



 .. טְלחיִפ ץְראַה ןיימ סאוָו ןעֶגאָוְסיֹוא ץֶלַא יִׁשְפֶא םהיִא ךיִא טְלאָו ןעֶטייַו ןופ
 איז ןעֶגעֶייִל נא ןעֶנאָרט ןעֶציאַה ןייַמ ףיֹוא ְּךיִא טְלאוָו ְּךעֶלעֶוירְּב  עֶניי
 אָט ַא לאָמְנועֶצ

 עֶכיִלהאָרְפ רעֶטיִא רהיִא סאו ,ןעֶכאַרְּבעֶנ ּפאָק םעֶד ְּךיִז טאָ עֶלעֶדְניירְ
 גיִנעֶו טְרעֶר ,טיִּטעֶּפַא ןהֶא טְסֶע , ניִהְטיִמְנּוא טְציִא םיִפָע זיִא עֶלעֶריִמ עָטּונ
 , ןייַז ּוצ ןייֵלְלַא גיִדְנאַטְׁש טְכּוז גּוא

 זְרעֶוטְנָאעֶנ רונ עֶלעֶרְיִמ טאָה ןעֶנאַרְפ עֶניִהורְנּוא עֶרהיֵא עֶללַא ףיֹוא
 ױ דְנּזעֶג ןיִּב ְּךיִא ,ְךיִמ זאָל ,יֹוזַא טאַלְנ ,עֶשיִאַמ ,טְׁשיִנ ראָג

 ,ןעֶּביְִּבעֶג ןיללַא רֶניִק רהיִא טיִמ עֶלעֶרְנירְּב ויִא ,דְנעֶבָא ןיִא ,לאָמְנייַא
 טאָה ןעָהאָרְפְרעֶד ּוצ איז נא ,ןעֶהעֶוְסיֹוא :יִהְטּוטְנּוא םעֶלעֶריִמ ףיֹוא טְקּוקעֶנ
 .טְפעֶרְּט ןעֶלעֶׁשְרעֶה סאוָו ,קיִלְנ סאָד טְלהאָצְרעֶד איִז

 טיִמ איֵז טאָה ,ןעֶלהאָצְרעֶד ּוצ ןעֶטְסעֶגְראַפ ראג ריִד ּכאָה ְךיִא -

 ורְּב : ּוהְט הֶאָנַה ַא ךיֹוא סֶע טעֶו ריִד ,ןעֶּבייַהעְֶנָא עֶניִמ רעֶכיִלהאָרְפ ַא
 רעֶזוא ּוצ טְמהעֶנ רֶע זַא ,טְגאָזעֶג ְךאָו עֶנעֶי ְךאָנ ריִמ טאָה בֶצֵק רעֶד
 גוא טהעְטְׁש רֶע אי יֹזַא ,ןעֶנייַפ הֶרָׂש ןייַז ראַפ ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה רּוחְּב הֶביֵׁשְי
 | טהעָנ

 ,טְנאָרְפעֶג ,נידְנעֶרעוֶו סאַלְּב ,עֶלעֶריִמ טאָה 1 ּוטְסְנאָז סאוָו --
 םיִאָנִּת רֶע טעוֶו ,ְךּורָּב טְנאָז , בֹוט-םֹוי-יַאְצֹוט !טְסְראָה אוד סאוָו ,טָא -

 : ןעֶּבייַרׁש

 ןופ איוִו רהיִא ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶּפּפִל איד רּונ ,ןעֶניווְׁשעֶנ טאָה עֶלעֶרְיִמ

 ןיִא רעֶטיִצ ַא טְלהיִפעֶג טאָה איִז נא ,ץעֶניֹוצְראַּב גיִהְטעוֶו ןעֶכיִלְרעֶניִאיַא
 . רעדיֵלְנ עֶללַא

 רעֶטומ איִד טאָה ז ןעֶראָועֶג אַנְּב יֹזַא ,רעֶטְכאָמ ןייֵמ ., ּוְזיִּב םאוָו --
 ,טְנאַרְפעֶג טְסְנְנַא טיִמ

 ו ּוחְט טיִנ םִע טעֶו רֶע ,ןייַז טְׁשיִנ ןנאק סע ,עֶמאַמ -
 סּוהָי רעֶד םֶהיֲֵא ןיִא זיִא סאָו !ןּוהְט םִע טעוֶו יִצ ךורְּב 9 רעוֶו --

 וריֹמ עֶקְמאַי ןייַז ראַּפ דְניק ןעֶדייֵז אֵזַא הָלּודְנ גיִנעוֶו ְךאָנ רֶׁשֶפֶא ?םיֹורְנ יֹוזַא
 םיק עֶלעֶרִט טאָה ו עֶללעוֶו סֶע טעוֶו יִצ רֶע רוג ,ךורָּב טְׁשיִנ -

 . טְרעֶרעֶגְסיֹורַא
 ז עֶלעֶׁשְרעֶה -
 ו עֶלעֶׁשְרעֶה ,,אָי --
 ַּב נאט א ּ!ורעֶפסעֶַּב םהיִא זיִא יֹוזַא ןרֶע זיִא רראנ ַא 1 זיִא סאוָו =

 םער
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 ודעָר איִד טיִמ ְּךיִא ללאָז ןעֶניִרְניִז טיִנ ..םעֶנעֶי ייַּב גאָט ַא ,םעֶר

 ,טֶׁש יֹזַא ְךאָד טְגְניִז רָע , ןעֶנְרעֶל שונ יֹוזַא ּךאָד ןגעֶק רֶע ,רעֶּבָא -
 ! ןּוהְמ טְׁשיִנ ךּודָׁש ןרעֶססעֶּב ַא ןגעֶד רֶע ןנאק

 טמאָנ נאָמ תֹולֲעַמ עֶטּוג נּוא הָרֹוּת ןייַז טיִמ ,רעֶטְכאָט ןייֵט  ,תָמֶא -- |

 םעֶנְרעֶפ טְׁשיִנ ,טְרעֶלְקְרעֶד עֶלעֶרְניַרְּב טאָה ,ןעֶָׁשְנעֶּב םעֶמאַמ עֶטאַמ עֶללַא
 סֶע לֹלאָז ןעֶממוקעֶנּוצ טְׁשיִנ ,דְנעֶלֲע וא םעֶרָא טְראָפ זיִא רֶע זַא ,רעֶּנֶא
 הָביׁשְו ַא ןעֶמהעֶג וצ םאֵרייַאיַא ןָא טהעֶמְׁש תִיַּבַה לעַּב םעֶנייַפ ןעֶכְלעוֶו :ןרעֶו
 סאָר ויִא רעֶסיֹורְנ ַא דֹובָּכ ַא 1 טְׁשיִנ לֵאֹונ ןייֵק ,בֹורָק ןייֵק טאָה סאוָו ,רּוחָּב
 , הָנּותֲח רעֶד ףיֹוא ןְּתּוחְמ ַא ןייַז ללאָז רַמֹוׁש רעֶד לֵאּומְׁש זַא ,רעֶניוִוְׁש ַא ראַפ

 סו א יא ריי וי" ןעכענעג כאטא ןֶתִה םעֶד טאה רֶע ז"א סאו
 רהיִא ללאָז ,רעֶטְסּוׁש רעֶד לְרעֶּב זַא ,תֵחַנ אזַא טְׁשיִנ ְךיֹוא סאָד זיִא ּוליִפא

 םעֶרָא ןייַז טיִמ ןנאַמ רהיִא טאָה רֶע ,,ןעֶפְראַוְפיֹוא ןעֶננאָק הָנּותַר רעֶד ךאָנ
 טְׁשיִנ זַא ןנעֶד רעֶו .ןעֶפאֶרְטְׁש טְׁשיִנ ְךיִמ ללאָז טטאָנ !טעֶויִדאָהעֶג טיֹורְּ
 רעֶנעֶמּוקעֶגְפיֹואיַא איוִו רהֹעָמ טְשיִנ ְּךיֹוא ןייֵללַא זיִא סאוָו ,בָצק רעֶר ְךּורָּב

 עָניֵפ הרָׂש ןייַז ְךאָד טאָה אָמָּתְסִמ  ןייַז ןְלעַּב ַא םהיִא ףיֹוא ןנאק ,רעֶקאָה
 םעֶד רהיִא ראַּפ ןעֶמהעֶנ נּוא ןרעֶו טְכיִרעֶגְפיֹוא עֶטאַמ רהיִא ףראד :לְזַמ אֵזַא

 +וצ טְׁשיִנ ,עֶטאָלְּב ןיִא ,טייקמעֶרא ןיִא ְךיִּבעָנ ְּךיִז טְרעֶנְלאַו סאוָו ,טְנאַמיִד
 ! ןעֶרעוֶו םִע ללאָז ןעֶמטּוקעֶג

 רעֶרְנעֶרעֶטיִצ ַא טיִמ עֶלעֶריִמ טאָה זסאָד ּוטְסייַו ןעֶנאוַו ןּופ רעֶּבָא --
 , טְנאָרְפעֶג עָמיִטְׁש

 טַעְמַּכ גוא טְלהאָצְרעֶר סאָּד ריִמ טאָה ןייֵללַא ְךּורְּב 1 סאָד זיִא דֹוס ַא --

 . םיִאָנִּת ףיֹוא בֹוט-םֹוי-יַאְצֹוט ןעֶטעֶּנעֶג

 טאָה רע;1 טְנאָרְּפעֶג ןיֹוׁש םהיִא ייַּב טאָה ְךּורְּב 1 סע לליוו רֶע ? רֶע גוא --
 ו סֶע לליוו רֶע זַא ,טועוֶוְטְנָאעֶג םהיִא

 ְךיִז לעֶבייֵמְׁש ַא טיִמ רעֶטמּומ איִד טאָה ! דְניֵק ַא איונ ּוטְסְדעֶר סיִּפָע --

 ו אוד יִצ ,ְךיִא ? לליו ןנעֶד רעֶװ 1 רֶע לליוִו יצ טְסייֵה איוִו ,ןעֶפּורעֶגְּבָ

 רֶע זַא ,ְךיִז טהעֶטְׁשְרעֶפ ז ןעֶגאָרְפ ךּורְּב הְראַד ריִד ייַּב רעֶדָא ,ויִט ייַּב
 םהיא זַא ,טְגאָזעֶג אָמָּהְסִמ םהיִא טאָה רֶע נּוא ,טְנאָרְפעֶנ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ייַּב טאָה

 !אָחיִנ זיִא
 םעֶו עֶלעֶׁשְרעֶה ,רג ְךז טְנהירעָּכ ץרָּכ !עֶמאַט ,ץעֶניֵל ַא זיא םָע -

 4 ןוהָט טיִנ םאֶר
 איר
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 סעֶלעֶריִמ ןעֶקאַּב איִד : טְרעֶדְנּואווְרעֶפ טְקּוקעְֶנָא איִז טאָה רעֶטטּומ איִד
 טְעֶרעֶגְפיֹוא רהיִא טאָה ןעֶניֹוא עֶנאָׁש עֶרהיֵא ךךּוד נוא ןעֶדְנּוצעֶגְנָא ְּךיִז ןעֶּבאָה
 . טְקּוקעֶגְסיֹורַא ץְראַה

 ,טְנאָרְבעֶג עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ּודְניִק ןיימ ,ְּךיִד רעֶּבָא סאָד טְרהַא םאוָו -
 ,עָמאַמ , ןייַנ ו ןעֶרהַא ְּךיִמ זזמ ,םהיִא ראַפ טְׁשיִנ טְרהַא םעֶנייֵק לייַװ -

 ! ןעֶזאָלוצ טיִנ סֶע טְסְרהאָט אּוד

 אָנ ְךיִמ לעֶװ ְךיִא !םנייֵזַא ריד טְללאָפעֶג איוִו 1 ְּךיִא סיִּפִע סאָו -
 עֶניְֵרעֶפ טְׁשיִנ ,םיִאְנׂש גראָק ו םיִקָמֲע עֶדְמעֶרְּפ ןיִא ןעֶׁשיִטְנייַרַא ןעֶמהעֶג
 ז ןעֶכאַמ עיֶלייֵק םיִכּודֵׁש ןעֶהעֶנ ראָנ ְּךיִא לעוֶו ,ךיִא ּבאָה

 וךיִלקילְגְנוא ְךיִז טְכאַמ רֶע זַא ,ןעֶנאֶז ןייַללַא םהיִא ְּךיִא לעֶו --
 יאְנ ְךאָד טְסְראָה אוד ! רעֶטְכאָּט ןייַמ , ןעֶראָועֶג ריִד זיִא סאָו --

 טְללאַפעֶג איוִו 1 ּוטְזיִּב עַמְהּוט ןייַז ,רעֶטְסעוֶוְׁש ןייַז ! טְסְדעֶר אּוד סאוָו ּטְׁשיִנ

 עֶמאָׁש ,עָּפ ו םיִכֹרְׁש ןיִא ןעֶׁשיִטְניירַא ראָנ ְךיִז טעֶו לעֶדייֵמ ַא ,םֶניֵּזַא ריֵד
 !ְךיִז ּוטְספְראַד

 םהיִא לעֶו ְּךיִא וּוצ םהיִא ןעֶדעֶר או ,עֶגעֶי ְךיִז ןעֶללאֶז ןעֶמאָׁש -
 | ! עֶמאַמ , ןעֶרעֶרְּבָא

 וןעֶרעֶדְנַא ןייֵא ראַּפ בִיּוחְמ רהעָמ אּוד טְזיִּב סאוָו ,ריִמ גאָז רעֶּבָא --

 ּונעָנ אָר םֵׁשַה ךּורְּב ןעֶנעֶז סֶע 1 גאָט ַא רע טְסֶע ןייֵלַא ןעֶמאַמ ןייַר ייַּ
 רעֶׁשיִמייַה ְּךאָנ רֶׁשְפֶא אייז אייַּב ויִא רֶע , ךיֹוא ריִמ ןהֶא םיִּתַּב יֵלֵעַּב
 ןהֶא ,ןעֶדוי טיִמ טְדאָטְׁש ַא 1 טְשיִנ אייֵז םִע טְרהַא סאו ראַפ ,ריִמ ייַּב איוִו

 זיִא םִע ןעֶגאָז עֶללַא ּוטיִנ רעֶװ גּוא ,הָביִׁשְי ׁשאר ַא ,בֶר ַא ,עֶרָה ןיע-ןיא
 טְשיִנ ,עֶטלַאֹונ עֶגעֶטעֶּבעֶגטיִנ א ןעֶנּופעֶג ְּךִז איִו טאָה ,םהיִא ראַפ קיִלְנ ַא
 ןיימ געוֶו ןופ טְסְדעֶר אוד ,עָפ ... אָחיִנ זיִא ןייַללַא םהיִא סאוָו ןעֶזאַלּוצ ּוצ

 | ! רעֶטְכאָּט
 טיִמ עֶלעֶריִמ טאָה ... ו חֶביִׁשְו ׁשאר ַא ,בָר ַא !ןעֶדי טיִמ טְדאָטְׁש ַא -

 עֶלעֶׁשְרעֶה סאוָו אייֵ ןּופ רעוֶו ןנעד סייוַו ,טְרעֶרעֶנְרעֶּביִא ןאָט ןעֶטְרעֶׁשִּבְרֶע ןייֵא
 ןנאק םהיִא ןופ סאוָו הָביִׁשְי שאר רעֶדָא בָר רעֶד ןנעֶד טהעֶטְׁשְרעֶּפ 1 זיִא

 .ו ןעֶמטיִקוצְניירַא זיֹוה םעֶנייַפ ַא ןיִא ןייַז ללאָז לֶזִמ ןייַז ןנעוֶו ,ןעֶטְקאַוְיֹורַא
 ףִז טאָה ! רעֶטְכאָט עֶׁשיִדּוי ַא  ןיִּב ְךיִא איוִו ,ןעֶכאַל ּוצ זיִא סע --

 ָשְפֶא ? בֶר רעֶזנּוא ראַפ ןעֶנְרעֶל רהֵעְמ ּוטְסְננעֶק רֶׁשְפֶא ,טְכאַלוצ עֶלעֶדְנייַרְ
 ּו הֶביִׁשְי שאר רעֶר , יִּבָר רעֶנעֶנייֵא ןייַז איִו םהיא ףיֹוא ןיֵבַט רהֹעְמ ּועְזִיִּב
 וצ ּוטְסְמּוק איו ,זיא ןעֶגְרעֶל סאָו טְׁשיִג ראָנ ְךאָר טְסייֵו אוד ,עֶנייֵא .דְני

 גאז



 = י'פפ +=

 עֶראָה טעֶו ןעמ זַא ,עֶכאֵל סְגעֶפיֹוה ןיִא ְךאָד טעֶו ןעֶמ ו חָעַר ַא ןעֶנאֶז
 ? ריִד ןּופ םיִרוּבַד עֶכְלעֶזַא

 עֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶזאָלְרעֶר טְׁשיִנ טְראָפ לעוו ךיִא ,עֶמאַמ ,ןעֶכאַל ןעֶט לאָז --
  ןעֶרעֶו ּךילְקלגנּוא לאָז

 םְסְניִר סאָד ,ןעֶטעֶּבעֶג עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ןיֹזַא טְׁשיִנ ׁשְטאָח ייֵרְׁש -
 רימ זיִא העוָו ; ןעֶגאָרְמּוצ טְדאָטְׁש ןרעֶּכיִא נוא ןעֶראָהְרעֶד ְךאָנ ןנאק לעֶדייֵמ
 ּו!ןעֶממּוקעֶג ןיִהַא לָכֵׂש ןייַד ,דְניִק ןייַט ,זיִא ּואװ טְׁשיִנ

 ,ןייַרַא רעֶממיִצ רהיִא ןיִא זיִא גּוא טְדעֶרעֶג טָׁשיִנ רהעָמ טאָה עֶלעֶרְיִמ

 רעֶטטּוט רעֶד ףיֹוא זיִא איז זַא ,ןָמיִס ַא .עֶרעֶׁשְטעו ןהֶא טְגעֶלעֶג ןעֶּפאָלְׁש יז
 .וָנֹורְּב

 וצ דֵׁשֹח ןעֶמּוקְפיֹרַא טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ןעֶנניִז ןפיֹוא ראָנ טאָה ןעֶלעֶדְייַרְ
 םייַּב ְּךִז אז טאָה רעֶּביִראַד ,סְטְנעֶלְׁש םיִּפָע ןיִא הָליֵלֲח דְניִק רהיִא ןייַ
 ֹזַא טְנייַה זיִא עֶלעֶריִמ סאוָו רׁשְפֶא איִז םייַח יִצ טְגאָרְפעֶנ . לעֶדייֵמ-טְסְניִד
 רעוָו רהיִא טאָה יִצ רעֶדָא ,ןעֶהעֶׁשעֶנ ןעֶראָׁש ַא סיִפע טיִנ ויִא יִצ --טְנעֶרעֶגְפיֹוא
 יז ץוָעֶועֶג רֹובָּכְּב עַנֹוּפ טְנייַה רֶׁשְפֶא

 םעֶד זיִא עֶלעֶריִמ , אֶּבַדַא זַא ,ןעֶראָוְׁשעֶנ טאָה לעֶדייֵמ-טְסְניִד סאָד
 ראַפ :ןעֶהעֶׁשעֶג טְשיִנ זיִא ןעֶראָׁש ןייק ,ןעֶועֶועֶג םייַה רעֶר ןיִא גאָט ןעֶצְנאַנ
 רְלעֶג ןעֶנעֶריִמ טאָה גּוא ןיִרעֶמאָרְ-טינְׁש איִד לעֶדְניֵׁש ןעֶועֶועֶג אָד ויִא טְכאַנ
 ,טְבאַרְבעֶגְבָא רָסָח תֹוליִמְנ א יִאְדַו א ,עֶּבעֶגעֶג

 ,טְרעֶרעֶג ְּךִז ראַפ עֶלעֶרנייַרְּב טאָה !ןעֶללעֶטְׁש תֹוְֵּב ריִמ טעֶו איז
 טומעֶג ןיֹוׁש רהיִא טאָה לעֶדְנייֵׁש : םַעַּכ רהיִא ןיֹוׁש ְךיִא העָטְשְרעֶפ טְציִא

 -ּוצסיֹוא סאָד ריִמ ןָא טְׁשיִנ רהיִא טהעָּטְש סָע ..לעֶּבּור עֶכיִלְטֶע ןעֶגעֶגייֵלְרעַפ
 איוֵו ְךיילְנ ,ץְדורְּב ּוצ גוא ריִמ ּוצ םעַּכ רהיִא םיֹוא טאָלְנ איִז טְזאָל ןעֶנאֶז
 ןיֹוׁש זיִא יֹוזַא ..ןעֶלְדְנייֵׁש ןעהיל ץעֶסייֵהעֶג ותיִא עֶּבאָה רֶע רעֶדָא ְךיִא
 "... טְכעֶר

 יש נאָז :ןּוהְט נאָרפ ַא טְכּורְפעֶג עֶלעֶרניַרְּב ךאָנ טאָה ףאָלְׁש ןראַפ
 טְכאַמעֶג ְךיִז טאָה עֶלעֶריִמ ' טְגעֶגיילְרעֶפ לעֶרְניֵׁש ריִד טאָה לעיִפיוִו ,ׁשְטאָה
 . ןעקעוֶו טְלאוָועֶג טְׁשיִנ איִז טאָה עֶלעֶרְניַרְב גוא גיִדְנעֶפאָלְׁש

 ,ןעֶרעוֶו ןעֶפאָלׁשְטְנֶע טְנאָקעֶג טיִג גּוא ,ןעֶפאָלְׁשעֶג טְׁשינ רעֶּבָא טאָה עֶלעֶלְריִמ
 סעַּכ ןיִא איז ויִא טָא ,ןעֶּפאֶלעֶג ּפאָק ןדרּוד רהיִא ןעֶננעֶז ןעֶקְנאַרעֶג רעֶדְנעֶזיוט
 ,ןעֶראוְׁש ְּךיִז לליוִו איִז , ןעֶלעֶׁשְרעֶה ףיֹוא , רעֶטטּוט רעֶד ףיֹוא ,ְךיִז ףיוא
 נוא ;םהיִא ןופ ןעֶססיִו רהֹעָמ ּוליִפֲא ןעֶלעֶו טְׁשיִג , ןעֶּבאָה ּוצ רֶנְייפ םהיֵא
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 םעֶו ,סְלאָמאַד ,רהיִא ףיֹוא טְקוקעֶג טאָה רֶע איו ,ְךיִז איִז טְנאַמְרעֶר טָש
 ןעֶטעֶּבעֶג םהיִא גּוא טְדעֶרעֶג לאָמ ןעֶטְסְרֶע םּוצ טעֶמִּכ םהיִא טיִמ טאָה איִו
 ןעֶניֹוא עֶנייַז ןעֶּבאָה ּבעיִל איוִו ,ּפאָרַא עֶנהיֵּב ץפ גּוא ..דְנּזעֶג ןייַז ןעֶטיִהְרעֶפ
 רֶע ,ְךִז ּוצ איִז טְנאָז  ןייַז טְׁשיִנ ןנאק סֶע ,ןייֵנג . . .! טקּוקעֶג רהיִא ףיֹוא

 ,אָי !עֶנייַפ הֶרָׂש רּונ סאָד ְּךיִז טְטהיִרעֶּב רׁשְפֶא ! ןעֶסעֶגְרעֶפ טְׁשיִג ְךיִמ טעוֶו
 ו רעֶנייֵז ןיֹוׁש זיִא רֶע טְנייֵמ גּוא טְּביֹולְנ ךּורְּב נּוא ,ְּךיִז טְמהיִרעֶּב איִז

 טאָה איִז ;עֶנייַפ הֶרָׂש סיֹוא טהעז איוִו גיִטְכיִר ןעֶנאַמְרעֶד ְךיִז לליוִו איִז גּוא

 טְציִא רּונ ,םיֹוא טהעֶז איִז איוִו טוג טְקְנעֶדעֶג גוא ,טְנעקעֶג טּוג ןעֶנייֵּפ הֶרָׂש
 ְךִז נוא ןעֶניֹוא עֶרהיֵא ראַפ איִז ןעֶהעֶז ּוצ ןעֶּנעֶנקעוֶוַא סעֶללַא איֵז טְלאו

 יִשְפֶא זיִא יִצ ,ןעֶראוָועֶג ןאָׁש לאָמ ַא טיִמ רֶׁשְפֶא איִז זיִא יִצ ,ןעֶנייֵצרעֶּביִא
 ז רהיִא ןיִא ןעֶּבעיִלְרעֶפ ןעֶננאַק ְּךיִז ללאָז ןעֶּמ ְךילְָט יִקאַּט

 ; ןעֶניוא עֶטְנאַמְרעֶפ איד ראַפ ראָפ רהיִא ְךיו ןעֶנאָרְט ןעֶרּוניִפ עֶנעֶדעיׁשרעֶפ
 ןפ לאָטְנייֵק ראָנ טְכאַרְמ איִז סאָו , רעֶטְכיִזעֶג עֶכְלעֶזַא אָקָּוַר טהעֶז איִז רעֶּבָא
 איִז ,ןעֶללעֶטְׁשְראַפ טְׁשיִנ טְציִא ְּךיִז איִז ןנאק טְכיִזעֶג סעֶנייַפ הֶרָׂש רּונ ,אייֵז

 טאָה ןעֶפפיִל עֶכלעֶו ,זאָנ ַא ראַפ סאוָו ןעֶנאַמְרעֶר טְׁשיִנ טְסְנִלעֶז ּךיִז ןנאק
 איֵז טהעֶז ְךֵלְדְנֲע ,.םיֹורְנ ּתא קיִד איִז זַא ,רונ קְנעֶרעֶג איִז 1 עֶנייַּפ הֶרֵש
 ףיֹוא םֶניִל "ןַח-הָלַּכי ןיִמ א סיִּפֲע , םואמ טְשיִג אֵקוד גוא ְךיֹוא ,ןעֶנייֵּפ הֶרָׂש ןיֹוׁש
 איז ןאָׁש איו טהעֶז : רעֶגְניִפ איִד טיִמ ןעֶזייוַו ְּךעֶלדייֵמ גּוא , טְכיִזעֶג רהיִא
 | זיִא

 ׁשיִט םּוצ ּוצ.טהעֶנ ,ּבאָרַא טעֶּב ןופ ּפאַח ַא עֶלעֶריִמ ְּךיִז טיִנ גְנּולְצּולְּפ
 ןייֵא .ְּךיִז טקוק ,לעֶניִּפְׁש םּוצ ּוצ-טהעָנ גוא ּפְמאֶל איִד טְמהעֶנ ,עֶסּופְראָּב ַא
 עֶגְנאַל איד ,ןעֶנייש ןעֶניֹוא איִד איו ,ןעֶמאַלְפ ןעֶקאַּב עֶרהיִא איוִו טהעֶז גּוא

 ,לעֶכייֵמְׁשַא ׁשיִטעֶקאָק טיִג איִז ,זְלאַה ןעֶמייוַו רהיִא ףיֹוא ןעֶללאַפ ןעֶקאָל עֶצְראַוְׁש
 סְךרְּב ראַפ טאָה גוא ןאָׁש אָז זיִא םַללאַפְנעֶדעֶי זַא ,ְּךיִז טְנייֵצְרעֶּביִא
 ,ןעֶללאַפּוצּבאָרַא סאוָו טְׁשיִנ סיוִועֶג רעֶטְכאָט

 ןעֶטְסעֶפ ַא טיִמ ְּךֶז טְנעֶל א טעֶּב םוצ קיִרּוצ איִז טהעֶנ רעֶניִהּור

 , ןעֶדעֶרּוצְכיֹוא ןעֶלעֶׁשְרעֶה טיִמ ְּךיִז טייֵהְנעֶנעֶלעֶג רעֶּטְסְרֶע רעֶד ייַּב + סֹולָשעֶּב
 יֹזַא םהיִא ןופ טְדייֵל נּוא טְכאַרְט איִז זַא , ןייַז הָדֹומ טְׁשיִנ םהיֵא ׁשְטאָה

 , רהיִא ןּופ רע טְכאַרְט סאוָו םהיִא ןּופ ןהעֶנְרעֶד רעֶּבֶא ,לעיֵּפ
 ְךיִז טאָה םֹולָה ןיִא גּוא ,ןעֶראָועג ןעֶפאָלְׁשְטְנֶע איִז זיִא םסולְׁשעֶּב םעֶד טיִמ

 הָביִׁשְי שאר םעֶד טיִמ גוא בר םעֶד טיִמ ְךיִז טְגיִרְק איִז : טְכאַדעֶג רהיִא
 -ןעֶּבעֶנ טהעֶטְׁש רעֶטטּוט איִד ,טְׁשיִנ ןייַללַא ְךיִלְטְנעֶגייֵא איִז טְסייוו ז סאוָו ראַּפ
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 חַּמִרַח ַא,! טייֵרְׁש גּוא דְנאָה איִד טְכעֶרְּב ,ןעֶראָהְפיֹוא ללאָז איז ,טְקְניוִו , רהיִא
 טְניִרְק ,עֶלעֶריִמ ,איִז רונ "1 טיִנ ריִמ זיִא העוָו ,ןעֶראָה ּוצ לעֶדייַט ַא ןופ  םֶנייֵזַא
 ןעֶפיֹורְג ןייַז טיִמ רֵמֹוׁש רעֶד לַאּומְׁש ראָנ בֶר ןּופ טְרעֶו גְנּולֶצּולְּפ ,,רהעֶמ ץְלַא ְךיִז
 לליִו נּוא ןעקעֶטְׁש ןייַז טְּבייֵה רֶע נּוא ,םהיִא ףיֹוא טייֵרְׁש איִז - ןעק עֶטְׁש-טְכאַנ

 טיִמ,ּבייַוםֶרעֶטְסּוש םעֶד לֵרעֶּ .הָרָפְׁש טרעֶטְׁש ,איִז טהעֶז ,ְךיִק ןיִא .ןֶנאָלְׁש איז
 : לערייַט טְסְניִד םּוצ טְגאָז גוא ,םעֶרָא ץרעֶטנוא סעוֶואַלאָח עֶטְלַא ראאּפ ַא
 םעֶּבי "!ןעֶסעֶנעֶג גאָט ַא ריִמ ייַּב ְךאָד טאָה ןֶתָה סעֶלעריִמ ,טְסייוֵו אוד

 ףֹּכְׁשַמ םעֶד ןעֶּבעֶגְקעֶוַא ְךייא איִז טעוֶו ,לעֶרייֵמ סאָר טְרעווְטְנָא ,ןעֶלעֶריִמ
 -ססע ןיִא טְמּוק איִז איו רּונ ,ןעֶּנעֶגְּבָא ןֹוּכְׁשַמ םעֶד ץֹהְרִכִׁש ןעֶּפיֹול לליװ איִז

 ,עֶּפאַנאַק ןפיֹוא רעֶטעֶדאַׁשְטְרעֶפ ַא טְניִל עֶלעֶׁשְרעֶה איוִו איִז טהעֶז ןייַרַא רעֶמיִצ
 איז ..םיִּפֲע טְקְניוִו ,םיֹוא דְִנאַה ַא טְקעֶרְמְׁש רֶע גוא ,טְכיזעֶג ןייַז זיִא סאַלְּב

 עא םּורַא איִז טמהענ רע ..טְנייַַו נּוא םֹהיִא טְׁשּוק ,ּוצ םהיִא ּוצ טְללאַפ

 ורע טְגאָז יו עֶלעֶריִמ ,טייֵל רעֶסיֹורְג ַא ןעֶרעֶו ְךיִא לעוֶו ְלאַּבי .איִז טְסאָרְט
 ד ריִמ ּוצ ןעֶקּוּב ְּךיִז ןעֶללעוֶו ןעֶרעֶטְׁש םֶלֶע טיִמ ,הָנָכְל איִד טיִמ ןנוז איִד
 טְראָה נּוא ,גיִדְנעֶגְניִז םהיִא טְראָה איִו ,עֶנהיִּב ןֹּביֹוא םהיִא טהעֶז איִז נּוא

 לליו ְךיִא !זיִא רֶע ןאָׁש איוִו ,עָלעֶריִמ ,העָז, :טְנאָז עֶנייַפ הֶרָׂש איו ְךיֹוא
 נרְּב טהעֶזְרעֶד גוא ,םּוא ְךיִז טקוק איִז ןעֶׁשּוקְמיֹוא רעֶדיִלְג עֶללַא םהיִא

 םעֶרְפ ַא טְסְליוִו אּוד ,ייְֵׁשעֶג ַא רֶע טיִנ !אקייטְלּה, .ךיִז רעֶטְניִה בַצק םעֶד
 רעייַא ,איִז טְרעוֶוְטְנָא * פע גאָז ְךיִא טיִנָי ..?םאָד ןעֶמ ראט 1 ןעֶׁשּוק רּוחָּכ
 ללאָז רע; ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה ּוצ טקניוִו ּוא טְׁשיִנ טְראָה ְךּורָּב רונ *.,,!עֶנייַפ הֶרָׂש
 טְּבייַה איִז ,קעוֶוַא ןְּדּורְּב טיִמ טהעֶנ רֶע איוִו טהעֶז איִז ,ןעֶהעֶג םהיִא ְךאָנ

 רֶע רונ וְּךֶלְקִלְנִמּוא טְׁשיִנ ְךיִז ְךאַמ !עֶלעֶׁשְרעֶה !עְלעֶׁשְרעֶה, :ןעֶיירְׁש ןָא
 רתיִא טְקיִרְד םִע ...רעֶטייַו ,רעֶטייֵו טהענ גוא םוא טְׁשיִנ ּוליִפֲא ְךיִז טקּוק

 וי ,רעֶטְכֶיִמ יא רויִא םתַצ ,נְנֵע רהיִא םרֵעַװ םעָהְטָא  רעֶד ,ץְראַה סאָו
 טְנעֶפָא ְךִלְָנֲע .. ןעֶּביַהְפיֹוא טְׁשיִג סופ ַא ןגאק ,פִמּז ַא ןיִא איוִו םיִּפע טהעֶטְׁש
 א ,ןעֶניֹוא איִד ןופ ןעֶפסיִנ ןָא ְּךיִז ןעֶּביֵה ןעֶרעֶרהְּט נּוא ץְראַה סאָד ְךיִז
 טְקיִטְׁשְרעֶפ רהיא טראהרעד, רעֶטומ איד ויִּב ,,טְכייֵל יֹוזַא ְךיִז טְנייוַו רהיִא
 ,ףיֹוא איִז טְקעֶֶו גוא לֹוק

 ,ןעֶטְלאַהעֶג ןעֶצְראַה ןפיֹוא רְנאַה איד ,דְניִק ןייֵט  ,טְאָה אּוד -
 איִרללַא טיֵהְרעֶלליִטְׁש םיִלֵטַּב גוא ,גידְנעֶטְלאַה דְנאַה עֶלעֶריִט ,עֶלעֶדְניְַּ
 | .םאק םֹםיִאְנֹש ּוצ תֹומֹולֲה עֶזאֶּכ

 טּתעְוְעֶד איִז ,טְכאוְשעֶנְּבָא א דעיִמ ץֶנֹוא איִד טְגעֶפָא עֶלעֶריִט
 שיר
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 ,רעֶדְנאַנאַפ ְּךיִז טְנייוַו נּוא וָלאֵה ץפיֹוא רהיִא טְללאַּפ ,ְךיִז ןעֶּבעֶנ רעטטומ איד
 ןעֶטּוג םוצ , רעֶטּומ איד טְנאָרְפ 1 טםֹולְחעֶג םֶניֹוזַא ריִד ְךיִז טאָה סאוָו -

 רעֶדְנעֶכאוַו רעֶד טמאָנ נּוא ,רראַנ ַא זיִא םֹולָח ַא !רעֶמְכאָמ ןייֵמ ,,ןייַז סֶע ללאָז
 !רראַה ַא ויִא

 רעֶד ּוצטְקירְד גּוא ו עֶלעֶריִמ טְנאָרְפ ו עֶׁשיִמאַמ ,טאָּׁש ןיֹוׁש זיִא םָע--
 .ןעצהאה םוצ ר יי

 טְנייַה ןעֶנאַטְׁשעֶגְפיֹוא ןיִּב ךיִא ,עֶלעֶרְנייַרְּב טְרעוֶוְטְנָא ,היִרְּפ ראָנ .ְךאָנ -
 ללעֶו ְּךיִא ,טְנייַה קְראַמ א !בֹוט םֹוי בֶרֶע זיִא סע ;לאָמ עֶללַא איוִו רעֶהיִרְפ

 רעֶרעיוִו םיִּפִע ריִד לעֶדְייֵׁש טאָה ,ןיֹׁש נאָז -- ןייז ְךיֹוא רעֶטעֶפ םיייּב ְךאָנ
 טעוֶו ריִמ , הָׁשְקְׁשיִנ ז ןעֶהיִלעֶג רהיִא ּוטְסאָה לעיפיִו רּונ נאָז 1 טְנעֶנייֵלְרעֶּפ

 ,ןעֶּביִרְׁשְראַפ ריד ייַּב ְךאָד זיִא אָמְּתְמִמ ,ןעֶּבעֶגנעוֶוַא איז
 ְךאָנ ריִמ טאָה איִז ,אָּבְֵדַא ,עֶׁשיִמאַמ ,טְנעֶנייַלְראַפ טְשיִנ טאָה לעֶרְנייֵׁש --

 ראַפ טְנעֶצאָרְּפ ןייק םֵעָנ ְךיִא רט ,ןעֶלהאָצעֶּב טְנעֶצאֶרְפ טיִמ  טְלאָועֶג !
 | .דֶסֶח תֹוליִמְנ ַא

 עג ךאָד .ּוטְסאָה סיִּפָע זטְרעֶנְְאעֶג יֹוזַא ןעֶטְכעֶג ְךִז ּוטְסאָה ןנעֶד סאוָו -
 .ׁשֶפָנ תַטְנזַא ןעֶּבאָה טזומ

 !ןעֶזעוֶועֶג טְׁשיִנ תֶטּומ םוצ יֹוזַא טאַלְנ זיִא ריִמ ,טְׁשיִנ ראָג ,טְשיִנ ראָנ --

 .ןעֶנאֶז טְראָפ רהיִא ללאָז איז ןעֶנאַטְׁשעֶנּוצ ץְלַא .ְךאָנ זיִא עֶלעֶרְנייְַּב

| 

| 

 ןייז יז זאָל ,טְשיִנ ריִמ ןאָמְרעֶד ,ןעֶטעֶּבעֶג עֶלעֶריִמ טאָח ,טְׁשיִנ .גאָרְפ --
 !דעימ יֹוזַא ןיִּב ְךיִא ,יִא  ,יֹוזַא

 ,גיִטְראַּפ טיִנ אְז-איִו-אְז ְּךאָנ זיִא עוואק איד ,דניק ןייַמ ,ְּךאָנ ףאָלְׁש -
 םיֹורַא רעֶמיִציףאָלְׁש ןופ זיִא איִז איו דְלאַּב נוא ,ןעֶטעֶּבעֶג עֶלעֶרְניִרְּב טאָה
 * ןעֶראָוועֶג ץֶּפאָׁשְטִנָע קירוצ ךילקְריוו עֶלעֶריִמ זיִא

 ט

 ןיׂש זיִא טְכאַוְרֶע םאָלְׁש ןּופ לאָמ ץֶטייוְצ םּוצ ְךיִז טאָח עֶלעֶריִמ זַא
 : ,עזעֶועֶג גאָט רעֶסיֹוהְ

 טאָה עֶכְלעֶו ,טְגאְָפעֶג טְסְנעיִר איִד איִז טאָה ז עֶמאַמ איִד זיִא ּואוו -
 .טעֶּבְראַפ טעֶּב טְרעֶטטּומ רעֶד

 גנּוטכַא טנאזעֶגְנָא ריִ טאָה איז ,ןעֶגְנאַנעֶנְקעֶוַא גְנאַל ןיֹוׁש יא עֶמאַמ איָר =
 ןעבענ
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 רחיא טְכאַמ סאָו .איִז טְגאָז ,רְנּזעֶג טְׁשיִנ טייַז רהיֵא ;ְךייַא ףיוא ןעֶּבעֶג
 ו עֶלעֶרֶיִמ

 - ,יעטְכעֶלעֶגַא טיִמ טְרעֶוְטְנָאעֶג עֶלעֶריִמ טאָה !ׁשיִרְּפ גּוא רֶנזעֶג -
 ז ךאוָוטיִמ זיִא טְנייַה

 ! עֶלעֶריִט ,חַסָּפ-בֶרֶע ּוצ ְּךאוָוַא טקנוּפ ,ְךאוָוְטיִמ --
 איו ,םעֶגעֶלייֵא ןיִא איו ןעֶטעֶּבעֶג עֶלעֶרְיִמ טאָה !רעֶסְסאוַו ריִמ ּביִנ --

 1 טְציִא זיִא טאָפְׁש

 וןעֶנאָלְׁשעֶנ טְסְרעֶי טאָה םֶלֶע ּבְלאה --
 ! רעֶססאוַו ריִמ ּביִג ,רעֶכיִג --

 טְסּואועֶג טאָה אז ;ןעֶועֶועֶנ ןּוהְמעֶגְנָא ןיֹוׁש איז זיִא רעֶנייַזַא םֶלָע זיִּב
 איֵד זיִא רהיִא נּוא ,ןעֶססֶע עֶלעֶׁשְרעֶה טוק ףְקעוֶוְצ גוא םףֶלֶע ןעָשיִוצ זַא
 לעֶניִּפְׁש םוצ איִז זיִא זייווְנעֶטּוניִמ ,םהיא ףיֹוא גיִדְנעֶטְראוַו ןעֶזעוֶועֶג גְנאַל טייֵצ

 ץפיֹוא - לעֶפייֵלְׁש סאָד ,ףֶּכ: ק ןפיֹוא ראאָה איִד גיִדְנעֶלייֵא טְכיִררעֶּפ ,ןעֶגְנאַנעֶגּוצ
 זיִא גוא ,ןעֶגיִמ גוא ןעֶזאָּפ עֶנעֶרעיִׁשרעֶפ ןיִא ךיִז ףיֹוא קוק ַא טְּפאַחעֶג ,זְלאַה

 ,ןוש רֶע טהעֶנ יִצ ןעֶהעֶז רעֶטְסְנעֶפ םוצ ּוצ
 יהיִא גְניִלְצּולְּכ ְּךיִז טאָה ,ןעֶהעֶזְרעֶד ןעֶטייַו ןופ םהיִא טאָה איִז זַא

 ןִא ,ןַח רעֶשיִטְׁשאַטְנאַפ רעֶד :טְפאַחעֶנְפיֹוא ץְלאָטְׁש רעֶׁש'הָדְיִהְ-תַּב  רעֶכייר
 ןעֶגיֹולְפּוצ גְנילְצּולְּפ םיִּפִע זיִא ,ןעֶהעֶזעֶג םֹולָח ןיִא םהיִא טאָה איז ןעֶנלעֶו
 רעֶמעֶרָא ְךילְנהאועֶג ַא איו ןעֶהעֶזעֶנְסיֹוא טְציִא רהיֵא טאָה רֶע גוא ,ןעֶראוָועֶג
 ,ןעֶּבעֶל ןהֶא ,הטּומ ןהֶא ,רעֶנעֶגאֶלְשְרעֶד ַא איוִו טהעֶנ רעֶכְלעוֶו ,רּוהָּב הָביִׁשְ

 םהיִא רעֶּביִא טְדייֵל איִז סאוָו ,טְמאָׁשְראַפ ןייֵללַא ְּךיִז ראַּפ ְךיִז טאָה איז
 רֶנָּב ןעֶמעֶראַוַו ַא ןּוהְמענְנָא טְּפאַחעֶג ,געוֶוַא רעֶטְסְנעֶּפ ןופ ךינ זיא גוא ,,יֹוזַא
 -ראַנ םעֶד ןעֶּנעֶגְבאָנ טְשיִנ-ןעֶפאָלְטְנֶע ּבּוטְׁש ןּופ רעֶדעיוִו זיִא גוא ְךיִז ףיֹוא

 ױאָד טייֵצ ְךאָנ זיא םִע מז לּכ ,ץראַה ןעֶׁשיִר
 לעֶּפעֶרְט ץפיֹוא םהיִא טיִמ ְּךיִז איִז טאָה רעֶּבָא ריִהְט ןּופ גיִדְנעֶהעֶג-סױרַא

 ,ןעֶראָועֶג םאַלְּב ןעֶננעֶז עֶרָייֵּב ,טְללעֶטְשעִגְּבָא ךיז ןעֶּבאָה עֶרייֵּב .טְגעֶנעֶנעֶּב
 .טְּפאַלְק ץְראַה ןעֶגייֵא סאָד איוִו טְלהיִפעֶנ טאָה רעֶדעֶי גּוא

 ןייַז ןעֶהעֶזְרעֶד גּוא ןּוהְטעֶנ קוק ַא םהיִא ףיֹוא איִז טאָה גיִדְנעֶלעוֶו טיִנ

 טאָה רהיִא גוא טְּפאַחעֶנְפיֹוא רעֶרעיו ְּךיִז טאָה להיִפעֶנ תֹונָמֲהַר ַא .. טייקפאלְּב
 רתיִא ויִא םֶע ;ןעֶפיֹולְטְנֶע םהיִא ןּופ לליוִו איִז סאוָו ,ןּוהָּמ גְנאַּב ןעֶּביֹוהעֶגְנָא

 איז טרהעק םהיִא ּבעיֵלּוצ זַא ,ןעֶקְרעֶמעֶּב ללאָז רֶע , ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא טיִג רעֶּבָא
 ! טְנאֶזעֶג איִז טאָה ,םוא ְךז

 לש



 =זְנוא ייַּב ןייַז טְנייַה טעֶו רהיִא זַא ,ראָנ ןעֶטְסעֶגְרעֶפ ּבאָה ְּךיִא -
 ! ןעֶמּוק קיִרּוצ דְלאַּב לעו ְךיִא--.ןעֶרעֶר ּוצ םיִפֲע ךייא טיִמ ּבאָה ץיִא

 ְךיִז גוא ּבאָרַא לעֶּפעֶרְט ןופ ץְטיִלְּב ַא איוִו איִז זיִא רעֶטְראָָו איִד טיִמ
 ןיִחאוָו גיִדְנעֶססיו טְׁשיִנ ןייללַא ,םיִנעֶליֵא ןיִא ןעֶהעֶג טְזאָלעֶג

 ךיק ןיא איִז טאָה ,ןעֶמיִקעֶגיקירוצ .דְנוטְׁש-לייֵהְטְרעֶפ ַא ןיִא זיִא איִז זַא
 סאָד זַא נּוא ' ןעֶססעֶגעֶגְּבֶא ןיֹוׁש טאָה רָעי :טְנאָרְפעֶג לעֶדייֵמ טסנעיד םיייַּב

 טְראַועֶגּבָא ךיִק ןיִא איִז טאָה ,יָּךאָנ טְכֶע רָע !טְנעֶוְטְנָאעֶג טאָה לעֶדייַמ
 ,העֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶגעֶג עֶלעֶבייֵטְש ןעֶשיִבַנג ַא טיִמ רהיִא טאָה טְסְנעיִד יָד
 ,הֶאָנֲה ַא ְּךאַז איִד טּוהְמ רֶתיִא ,אָּבַרְדַא רּונ ,םיִּפֲע ְּךיִז טְסיֹוטְׁש איִז זַא

 עֶללַא ראַפ לאָמְנייַא !טְלהיִפעֶג הטומ טְנייַה ְךיִז ןיִא טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה ְךיֹוא
 ׁשְטאָח .ְךיִז טְטהיִרעֶּב ְךּורָּב סאוָו ,ׁשֵפָנ תַמְנע ןייז ןעלהאצרעדסיֹוא רהיִא ,לאָמ

 ,רהיִא ּוצ טְלהיִפ ץְראַה ןייַז סאוָו ,הָליֵלָח ןעֶנאַזסיֹוא טְׁשיִנ רהיִא טעוֶו רע
 ַא ןהָא ראָנ ׁשְנעֶמ ַא זיִא רע זַא ,ןייַז דֵׁשֹוח טְׁשיִנ םֹהיִא איִז ללאָז רעֶּבא

 םהיִא ףיֹוא זיִא איִז סאוָו ראַפ סייוַו רע זַא ,ׁשְטאָה ןעססיוו איִז ללאָז ..ץְראָה

 |תודע ןייז זיִא טמאנ ,יִדלּוׁש טְשיִנ זיִא רֶע--סעַּב ןיא
 קוק ַא לאָמַא ְּךאָנ טאָה גוא רעֶממיִצ-ססֶע םעֶד ןעֶפאָלעֶגְכְרּוד איִז זיִא  ְךילְדִנֲע
 ,לאָמַא ְּךאָנ ּפאָק ןפיֹוא ראאָה איִד ןּוהְטעֶנ טעֶלְנַא ,לעֶניִּפְׁש ןיִא .ןוהְטעֶג
 ,ןייַרַא רעֶממיִצ-ססֶע ןיִא קיִרּוצ זיִא גנוא

 ידְנֶלהיִּפ ְּךיִז .ןעֶראוָועֶג טְּבעוֶוֶגְסיֹוא הָטּומ םעֶלעֶׁשְרעֶה ויִא לייַוְרעֶד
 טאָה נוא ,ןעֶראוָועֶג טְריווְרעֶפ גּוא טְׁשיִמּוצ קיִרּוצ רֶע זיִא רהיִא טיִמ ןייֵללַא

 ןעֶזעוֶועֶג רַדַפְט גאָט עֶכיִלְטע טייַז טאָה רֶע סאוָו ,רעֶטְראוָו איִד ןעטסעֶנְרעֶּפ

 ,ןעֶלהעֶצְרעֶר-ּוצ-םיֹוא ׁשֶפֶנ תַמְנִע ןייַז רהיִא איו ,ְךִז יי
 טעֶועֶג ּנעֶג לאָמ םֶנטְנייַה זיִא רעֶרְקיִא קוק רעֶכיְְִנייַרְפ ןייֵא רונ

 , ןעֶּבייֵהּוצְפיֹוא קיִרּוצ הָטּומ םעֶנעֶלְלאַפעֶג ןייַ
 טְצעֶועֶנקעוֶוַא גּוא טְנאָרְפעֶנ איִז טאָה 1 עֶלעֶׁשְרעֶה ,רהיִא טְכאַט םאוָו --

 . םהיִא ןעָּכעֶג ףיז
 ניִהְטּומ רע טאָה ,ְךאָנ ְךיִז רהיִא טְנאָרְפ רהיִא סאוָו ,ְךייַא קְנאַד ְךיִא -

 . טְרעוֶוְטְנָאעֶג
 -נָא רעֶרעיו איִז טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג טְׁשיִנ טייַצ א ןיֹוׁש ְךיִז ןעֶּבאָה ריִמ -

 . טקיקעֶגְנָא ְךֶלְדְנייַרְפ םהיִא נּוא ןעֶרעֶר .ןעֶּביֹוהעּג
 ויִמ ..טְרעֶהעֶג ּךיִלְְנייַרְפ יֹוזַא ריִמ טיִמ טאָה רהיִא ןנעֶ ,ןָא םֶלאַמאַר ןופ --

 רלעג
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 טאָה ! ןעֶטיִחְרעֶפ ּוצ רֶנּועֶנ ןייֵמ סאָו טיִמ ץעֶּבאָה ללאָז ךיִא ןעֶּבעֶעֶג ְלעֶג
 , טְקְרעֶמעֶּב רֶע

 תעְּב ,עֶנהיִּב ןפיֹוא יי ןעֶחעֶועֶג רעֶטאָּפְׁש ְךאָנ ְךיַא ּבאָה ְךיִא ,ןייֵנ -
 ּוןעֶהעֶועֶג טְׁשיִנ ראָנ םֶלאַמאַד ְךיִמ רהיִא טאָה --טְלעיִּפְׂשעֶג םֵסֹי טאָה רהיִא

 טאָה רֶע סאוָו קוק ןעֶּנעיִֶל םעֶנעֶי טְקנעֶרעֶג איִז ׁשְטאָח ,טְנאָרְפעֶג איִז טאָה
 , טְקִיִׁשעֶנּוצ רהיִא ּפאָרַא עֶנהיִּב ןופ

 רהיִא ,טְרעוֶוְְנָאעֶג גיִדעֶמאָׁש רע טאָה ,ןעֶהעֶזעֶג ְּךיֹוא ְךייַא ּבאָה ְךיִא -
 .ראַפ ןייק טאָה . ןעֶפעֶועֶג קְנאַּב רעֶטְסְרֶע רעֶד ףיֹוא רעֶטטּומ רעייַא ןעֶּנעֶנ טייַ
 ללאָז יִצ ,טְנאָרְפעֶג טְׁשיִנ ְךייַא ייַּב ּבאָה ְךיִא םאוָו ,ריִט ףיֹוא טְׁשיִנ לעֶּביִא

 !טיִנ יִצ 'תֵסֹי תַריָכְמ. ןעֶלעיִּפְׁש ְּךיִא
 בִיוחְמ ןנעֶד רהיִא טייַז 1 ןעֶּבאָה לעֶּניִאְראַפ סיִפֶע ְּךיִא ללאָז סאוָו ראַפ --

 ...1 טְללאָפעֶג ןייֵללַא ְךייַא סאָו ןעֶנאָרּפ ּוצ ריִמ ייַּב

 רהיִא :סייֵו ְּךיִא ,טְרעוֶוְטְנָאעֶג גיִהְטּומ רֶע טאָה !בִָוחְמ ןיֵּב ְּךיִא אָי -
 םעֶנייֵק ,ךאַמ ְךיִא סאָו לאָמְנייֵק ְךיִמ טְגאָרְפ רעֶנייֵק ,ייֵרְמעֶג תֶמָא ריִמ טייֵז
 ְךִמ טאָה עֶנייֵא רהיִא רונ ; טְׁשיִנ יִצ דֶנוועֶנ ְּךיִא ןיִּב יִצ טְׁשיִנ טְרעֶממיִק
 .. ןעֶטיִהְרעֶפ דְנּוועֶג ןייֵמ ץְלַא ראַּפ רהעָּמ ּריִמ .ןעֶהְטאָרעֶג גוא טְגאָרְפעֶנ
 ,טְנעיִדְרעֶּפ טְפאַׁשְנייַרְּפ נוא רֶסֶח רעֶייַא ּבאָה ְךיִא סאוָו ראַפ טְׁשיִנ סייוֵו ְּךיִא

 !סטּוג רּונ ריִמ טְשְניוִו רהיִא זַא ,טְלהיִּפ םְנייֵט ץְראַה פאָד רעֶּבָא

 ץְראַה רָעייֵא טְנאָמ רהיִא וטְׁשיִנ ןעֶעל ןייק ְּךיַא טְנאָז ,ץְראַה רעֶייַא -
  ןעֶּביולְ

 ןופ םִע ראָה ְּךיִא ןנעוֶו ,רהעָמ ְּךאָנ ןעֶּבֹולְנ ץְראַח ןייַמ גאָמ ְךיִא -
 יִקאַט נוא ,ןעֶפּורעֶגְּבָא .ְּךיִז לעֶכייֵטְׁש- ןעֶכיִלְִיִלְנַא טימ רֶע טאָה ! ליֹומ רַעֶייַא

 וטְנאָרְפעֶג טְׁשיִנ ְךיַא ּבאָה ךיִא םאְו ,ןעֶּבאָה לעֶּביִאְראַפ רהיִא טְגאָמ ראַפְרעֶר
 ְךיִא טְלאָו ,ןעֶלעיִּפְׁש טְללאָז רתיֵא טְלאָועֶג טְׁשיִנ טְלאָו ְּךיִא זַא -

 טאָה טָא ,טְפאָרְטעֶג םהיִא איִז טאָה !ְךייִא ןעֶראָה נּוא ןעֶהעֶז ןעֶמּוקעֶג טְׁשיִנ
 -גייק ראָנ טְלאוָו ְּךיִא ; ראַפְרעֶד ךייַא קְנאַד ְּךיִא ,אָּכַרְדַא זַא ,ןָמיִס ַא רהיִא
 ְךיַא ןופ זַא ,ְּךיִא ּביֹולְנ טְציִא ;טְננעֶק רהיִא סאוָו טְסּואועֶג טְׁשיִנ לאָמ
 ןייַללַא רונ טְללאָז רהיִא ןגעוֶו - ןעֶסְקאַוְסיֹורַא טייֵל רעֶסיֹורְג ַא ְךילְקְריוִו ןנאק

 ,רעֶר איִד ןופ סיֹורַא טמּוק סאו רונ ,.,ניִהאָפ טייַז רהיִא סאוָו ּוצ ןעֶמסיוו
 רעֶסיֹורְג רעֶד ןעֶרעוֶו טְׁשיִנ טְליוִו רהיִא גּוא .., אָחיִנ ׁשְרעֶדְנַא םיִּפִע זיִא ךייַא
 ! ןייַז ְּךיִלְקיְלְנ גּוא ןעֶרעֶו טננאק רהיִא סאוָו ,טייַל

 ץְמיִזַא טיִמ רֶע טאָה ּוּדִלְקיִלְנ ןעֶרעוֶו טְשיִנ םִע לליִט ׁשְנעֶט רעֶכְלעֶו -
 י טְשֶנְטְנָאעֶג



 סיֹוא םַעַּכ טיִמ איִו איִז טאָה ../ ְךיִלְקיִלְנ ןייַז טְׁשיִנ טליו רחיִא -

 , טְרעֶרעֶ
 רַׁשְּכֶא טאָה רהיִא סאָו תֶמֲא זיִא סֶע וַא ,דֵׂשֹוח טְׁשיִנ ריִמ טייַז --

 ףיֹוא טְקּוקעֶג ןעֶניֹוא עֶרְנעֶטעֶּב טיִמ רע; טאָה !גיִדְנעֶדעֶר ריִמ ןעֶנעוֶו טְראָהעֶנ
 רעֶרעֶדְנַא רעֶד .. ןייֵא ְּךיִז טְפעֶנמְׁש רעֶנייֵא סאוָו עֶלאַמ ,טְדעֶרעֶג גּוא רהיַא
 ,רָנעֶלֶע עא םעֶרָא יִתאַּט ןיִּב ךיִא ...ןייַלַא ךיִז ףיֹוא הָעַד ַא ְךיֹוא ְּךאָו טאָה
 סאָו ןעֶדעֶר טְׁשיִנ ללאָז רֶע ,ןעֶכאַמּוצ ליֹומ סאָד ןְּךּורָּב טיִנ יִקאַט ןנאק ְךיִא

 --תֹועְטַא ןעֶצְנאַנ ןיִא טאָה רָע זַא ,ןעֶנאָז ןעֶפפָא םהיִא רעֶּבָא ; ְךיִז טְליוִו םהיִא
 ְךיִא וט טְׁשיִנ טְגאָרְּפ רֶע ןֵמְז לָּכ נּוא ,טְׁשיִנ טְנאָרְפ רֶע רּונ ,..!ְּךיִא ןנאק

 ,תִיַּבַה לַעַּב ןייֵב טְראָּפ ְךאָד זיִא רֶע ;ןעֶנייַוְׁש

 , יעֶסעֶּב ריִמ טְגאָז ,ןּופרעֶר רתֹעָמ טְׁשיִנ טְרעֶר ,ְךייַא ּביֹולְנ ְךיִא --
 ןסאַלְּב יֹזַא ץְלַא ְּךאָנ רהיִא טייַז סאָו ראַּפ

 ְךיִא ,טְרעֶלְטנָאעֶנ רֶע טאָה ,םאֵלְּב ְךיִא ןיִּב יִצ טְׁשיִנ ראָג םייוַו ְךיִא --
 ! דְנּוועֶג ,ןעֶקְנאַד ּוצ טטאָנ ,ןיִּב

 ,ןייֵא ְּךִל טקּוק גוא לעֶנפְׁש םוצ ּוצ-טמּוק !טְׁשיִנ ריִמ רהיֵא טְּביֹולְנ
 ! ןעֶהעֶז ןייֵללַא רהיִא טעוֶו

 םתיִא איִז טאָה ןרעֶוְטנָא ּוצ סיִּפָע טאַהעֶג טייַצ טאָה רֶע רעֶרייֵא גּוא
 , טְרהיִפעָנּוצ לעֶניִּפְׁש םּוצ נוא ןעֶמּונעֶגנָא דְנאַה ןראַפ ְּךילְדניַרְּ

 , טְקקעֶג לעֶגִּפְׁש ןיִא ,ןעֶנאַטְׁשעֶג טְמאָׁשרעֶפ רעֶטְׁשיִמּוצ ַא איו זיִא רָע
 , ןעֶזאָר עֶגאָׁש ראאָפ ַא ןעֶהיֵלְּב ןעֶקאַּב עֶרְהיִא ןיא :ןעֶלעֶריִמ טְראָד ןעֶהעֶזעֶג
 טַעְמִּכ--ְךיִז גוא רונ איִז טהעֶז רֶע ,ץְטיִלְּב רעֶניִטְכיִל ַא טְנעֶרְּב ןעֶניֹוא איִד ןיִא

 ְךִז טְקעֶרְׁשרעֶד רע נוא ןייללַא ְךיִז ְּךיֹוא רֶע טהעֶורעֶד גְנילְּולְּפ ; טְׁשיֵנ ראָנ
 . טייֵקְפאַלְּב ןייַז ןופ תָמֵאְּב

 רעֶטְצעֶל רעֶד ןיִא םהיִא טאָה סאָו ,רֹויִּכ ׁשֶרְדָמַה:תיֵּב רעֶנְועֶפּוק רעֶד
 טְנאַקעֶנ טְׁשיִנ םיִנָּפ סאַלְּב סייַו ןייַז םהיִא טאָה ,טְנעיִרעֶג לעֶניִּפְׁש םֶלַא טייֵצ
 טְרעֶדְנּואוורעֶפ רֶע גּוא זיִא רֶע איוִו טאַרוקַא ְךיִז רֶע טהעֶז רעֶּבָא טְציִא ,ןעֶזייועֶּב
 םהיא ְּךיִז טְסייַר ץֶפִז רעֶרעֶוְׁש ַא 1 סאַלְּב יֹוזַא ׁשְנעֶט ַא םאָד זיא איוִו ,ְךיִז
 , םיֹורַא ץְראַה ןופ

 ,דְנאַה ןייַז יִרְנעֶזאָלּבָא טְׁשיִנ נא ,ץערׁש ןייַז ןעֶנאַטְׁשרעֶפ טאָה עֶלעֶריִמ
 טיִה רהיִא נּוא טְׁשיִנ ריִט טְנלאָּפ רהיִא זַא ,ׁשְטאָה טהעָז :טְגאָועֶג איִז טאָה

 טשינ



 ריפ טאָה רהיֵא איװ ,ןעֶטעֶּבעֶג ְךייַא ּבאָה ְךיִא איו ,דְנּוזעֶנ רעֶייִא ּבָא טְׁשיִנ

 . טְגאָזעֶגּוצ
 רְנאַה אָד טהעֶטִׁש רֶע זַא ,ןעֶססעֶנרעֶפ טעמָּכ רֶע טאָה טייֵקְׁשיִמּוצ ןופ

 ּוצ רהיִא ןופ טְראָו טונ ןייֵא ראַפ סאוָו ,ןעֶלעֶריִמ רעֶד טיִמ דְנאַה ןיִא

 עֶגנָא טאָה איז זַא ראַפרעֶד ,ןעֶּבעֶּבָא טְסְּבלעֶז ָמָׁשְנ ןייַז רֶע טְלאָו ןעֶראָה
 -רעֶד טְסרֶע גוא טְּפאַהעֶגְפיֹוא םֹולָה ַא ןּופ איוִו ְךיִז רע טאָה , ןעֶדעֶר ןעֶּביֹוה

 ,לעֶניִּפְׁש ןיִא ר טְׁשיִנ גוא יִקאֵט ְּךיִז ןעֶּבעֶנ ,איִז ןעֶהעֶז
 ַא דְנאַה רהיִא נּוא , ןֶעיִרְׁשעֶג-סיֹוא גְניִלְצּולְּפ רֶע טאָה ! עֶלעֶריִט --

 טְרעֶדנּואורעֶפ ןייַללַא ְךיִז רֶע טאָה דְלאַּב רעֶּבָא ,ןּוהְטעֶג קיִרְד ןעֶכיִלְצרעֶה
 נאו נוא ,ןָעיִרְשעֶגְסיֹוא ןעֶמאָנ רעֶּביִל רעֶד םהיא אייַּב ְךיִז טאָה יֹוזַא איו

 טְמאָׁשרעֶפ טאָה רֶע 1 ןעֶקִירְד ּוצ ְּךאָנ דְנאַה רהיִא ןעֶמּונעֶג הָטּומ ןעֶד רֶע טאָה

 עֶנייַז ףיֹוא איו ןעֶהעֶזעֶג לעֶניּפׁש ןיִא טאָה איז גּוא ,ןעֶזאָלעגְּבארַא ןעֶגיֹוא איד
 .ןעֶסאָנעֶגסיֹוא טייקמיור עֶכיֵלְררעֶה ַא גְניִלְצּלְּפ ְךיִז טאָה ןעֶקאַּב עֶכייֵלְב םייַו

 , עֶצְטיִו ןעֶטעֶּבעֶג םהיִא איִז טאָה לעֶגִפְׁש ןּופ קירוצ . גיִדְנעֶהעֶג-נעוֶוַא
 ,טְצטעֶזעֶג ְךיֹוא םהיִא ןעֶּבעֶג ְּךיִז טאָה גוא

 איִז טאָה ..!קְנאַרְק טייַז רהיִא , תֶמֶא ְךְייַא גאָז ְּךיִא זַא ,רהיִא טהעֶז --
 . טְלהאָצרעֶד ריִמ נּוא ,ןעציִטֶע ְּךאָנ םיִועֶג טְגנאָּב רהיִא ,טְדייֵל רהיִא ,טְגאָזעֶג
 רֶנּוועֶג רעֶייַא גוא רְנייַרְּכ ַא ְךייַא ןיִּב ְךיִא זַא ,טְסייוֵו רהיִא ׁשְטאָח ,טְׁשיִנ רהיִא
 ! רעֶייַהְּט רתֹעָז ,רתעְז ריִמ זיִא

 ײ יַׁשְפֶא ,ןעֶטעֶּבעֶג איִװ רֶע טאָה ! ריִמ ּטְּביֹולְג ,דְנּוועֶג ןיִּב ְךיִא -
 עי יו יי יט מ נה ןאה סָאָו .אי יריפ יא קנאלק ץראה

 סֶע ,ןעֶטיִהְּבָא טְׁשיִנ םע ןגאק ןעֶמ גוא .. אָר טְשיִנ הָאּופְר ןייק זיִא םִע רעֶּבָא
 , ןּוהְט העוו טְׁשיִנ ללאָו

 ַח ןעֶשיִטעֶקְאֶק ַא טיִּמ אָז טאָה ! ץְראַה רעֶייֵא העוָו טּוהְט סאו -
 .ץְראַה רעֶייֵא ריִמ טְלהאָצרעֶד ,טְגאָרְפעֶג

 נּוא טְרעֶוְטנָאעֶנ רֶע טאָה  ןעֶלהאָצרעֶרְפיֹוא ץְראַה ַא ןנעֶד ןעֶמ ןנאק -
 , רהיא ףיוא ןּוהְטעֶנ קוק ןעֶדְנעֶרהיִרַא

 טְסּבלעֶז ןגעֶמ ןנאק , דְנייֵרְפ ןעיירט ַא ראַפ ,ןתֶמֶא-ןיַא .דְנייַרְפ ַא ראַפ -
 ,רעֶכיִז טְׁשיִג ְךאָנ רהיִא טייַז ,טְננאַלרעֶּפ איִז טאָה ! ןעֶלהאָצרעֶדְסיֹוא ץְראַהַא

 ! דְנייַרְפ אֵזַא ְךייַא ןיִּב ְךיִא זַא
 עְרעֶו סעַּכ ןיִא רהיִא טעוֶו ןעֶלְהאָצרעֶר ְךיֵא לעוֶו ְּךיִא זַא ,רעֶּבָא -

 גוא
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 טׁשיִנ םעֶד ןיא ןיִּב ְךיִא ׁשְטאָה ,ןייַז ְנייַרְפ אֵזַא ריִמ רתֵעָמ ןעֶללעֶֶו טְׁשיִנ גּוא |
 | תּורֵע ןייֵט זיִא ןייַללַא טטאָג .. גיִדְּנׁש

 וה : םאָו ןיִא ןעֶכאַמ גיִדְלוׁש טְׁשיִנ ךיַא ללעו ְךיִא ,רעֶכיִז טייַז -
 ...וניִדְלּוׁש טְׁשיִנ טייַז

 עֶנייֵז איִװ טְסּואוועֶג טְׁשיִנ רעֶדָא ,טאַהעֶג טְׁשיִנ הָמּומ ןעֶד טאָה רֶע

 םהיִא טאָה איִז ,ץעֶניוִוְׁשעֶגּוצ טאָה נּוא ןעֶּבעֶג ּוצ ןעֶמאָנ ַא ןעֶרייֵל-סְגעֶצרעֶה
 רהיִא טאָה רֶע לעיִפיוִו רהֵעָמ ְךאָנ ץְרעֶה ןייַז טְלהיִפעֶנ גוא טְקּוקעֶגנָא ןַח טיִמ

 , ןעֶלהאָצרעֶר טְנאַקעֶג
 וןייז סעַּכ ןיִא טְׁשיִנ ללעֶו ְךיִא זַא ,טְׁשיִנ ריִמ טְּביֹולְו רהיִא ,אונ --

 . ןעֶנייַוְׁש לליִטְׁש טּוניִט עֶניִנייֵא ְךאָנ טְגאָרְפעֶג לעֶבייֵמְׁש ןעֶסיִז ַא טיִמ איִז טאָה

 םַע ְּךיִא טְלאוָו יֹוזַא ׁשְטאָח ..! ְךיִא זּומ ,טְראָּפ טְגנאַלרעֶפ רהיִא זַא --
 רעֶדְנרעֶטִצ ַא טיִמ רע טאָה .,טְרעֶרעֶנְסיֹורַא טְׁשיִנ ליֹומ ןייַמ ןופ ניִּבייֵא

 ךיִא .. ן'ְראַה ןייֵט טְגנאָּב ,עֶלעֶריִט עֶטּוג .,ךייא ְּךאָנ .טרעֶוְטנָאעֶג עֶמְטיטְׁש
 .דְלאַּב ןיֹוׁש רונ ,ןעֶביֹוהעֶגנָא ְּךִז טאָה סאָד יֹוזַא איו טְׁשיִנ ןייֵללַא םייוַו
 ְךיִא סאָו ... ןעֶסעֶגרעֶפ טְׁשיִנ טּוניִמ ןייֵא ךייַא ןנאק ְּךיִא איִװ רֹחאְיַא
 ךנ זַא ,ךיִא ןייַט , ּוהְט ְךיִא סאָו ; ךייַא ןּופ רּונ ְךיִא טְכאַרְט ,טְכאַרְּט

 ,טְׁשיִנ ןעֶקייַל ְךיִא , טטאָנ ראַפ דֶניִז ַא זיִא םָע !םֶע ְךיִא ּוהְט ךייַא ּבעיֶלּוצ
 ..ןעֶנאָז טְׁשיִנ ְךייַא ןעֶגיִל ןייק לליװ ְּךיִא וא ,יֹוזַא טְראָּפ זיִא םִע רעֶּבָא
 א גאָט ,טְנרעֶלעֶג ְךייַא ּבעיִל-ּוצ רונ רהאְי ץְנאַנ ַא ְךיִא ּבאָה אֹרָמְנ ּוליִפָא
 הָטרעֶוֶו ללאָז נּוא טייַל רעֶסיֹורְנ ַא לאָמ ַא ןעֶרעוֶו ללאָז ְּךיִא , טְנרעֶלעֶג טְכאַנ

 טְסאַפעֶג ,טְנעוֶואַדעֶג ּבאָה ּךיִא ; ןעֶרעֶר ריִמ טימ ןעֶלעוֶו טְלאָז רהיִא זַא ,ןייַ
 לליװ ְךיִא טְׁשיִנ ,ריִמ טְּביֹולְנ ,ןעֶרעוֶו ְךייֵר ללאָז ְךיִא ,ןעֶטעֶּבעֶג טטאָנ נּוא

 ,עֶלעֶריִט ,ְּךייא ןעֶננאק ללאָז ְךיִא רונ ,טייֵקְכייֵר רעֶד ןופ ןעֶּבאָה האָנַה ַא
 גוא ןעֶלהעֶּפ טְׁשיִנ טְלעֶו רעֶד ןיִא ְּךאַז עָמּוג ןייק ללאָז ךייַא .,! ןּוהְט םָּונ
 ףיֹוא םַעַּכ ןיא טייַז טְציִא , ,,! ְךייַא םָע אּוהְט ְךיִא זַא ,ןעֶססיִו טְלאָז רהיִא
 ןייֵמ וַא ,טְנאָזעֶג רעֶהיִרְפ ריִמ טאָה ןייֵלְלַא רהיִא סאָו טקנעֶדעֶג רּונ ,ריִמ

 סע נוא ,ץראַה ןיימ ְךייִא ּוצ טְדעֶר סאָד ;טְשיִנ ןעֶניִֵל ןייֵק רימ טְנאָז ץְראַה
 ,י.ו תֶמָא רונ ְךיֹוא ְךייַא טְנאָז

 ,עֶסייֵה סעֶלעֶׁשרעֶח טראָהעֶג ,ןעֶואֶלעֶגּבארַא  ןעֶניֹוא איר טאָח עֶלעֶרְיִמ
 סלָחְר רעֶטְטּומ רעֶד ראַפ להאָמ ַא איו יֹוזַא דְנעֶרהיִר יֹוזַא דעֶר עֶניִרֶעייַפ

 ,ןעֶמהעֶנְּבאָרַא גיֹוא-יַא טְנאָקעֶג טְׁשיִנ םהיִא ןּופ איִז טאָה םֶלאָמאַד ,רֶנֵק
 . ןעֶזייוֵו ּוצ םהיִא ןעֶניוא עֶרהיִא טּוניִמ רעֶד ןיִא טְמאָׁשעֶג ְּךיִז איִז טאָה טְציִא ר |

 שטאה
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 איִװ רעֶסיִז וא רעֶּבעיִל טְציִא רהיָא ענג עֶנייַז רעֶטראָָו איֵד ׁשְטאָת
 , םֶלאָטאַד

 אז .טְראָוְטנַא רהיִא ףיֹוא טְראַועֶג טּוניִט ראאָּפ ַא טְסיִזְמּוא טאָה רֶע

 .ןעֶפיִרֶנּבָא טְׁשיִנ עֶנאָלְדאָּפ רעֶד ןּופ ןעֶניֹוא איר נא ,ןעֶפעֶועֶג לֹליִטְׁש זיִא
 -עָגנָא רעֶדיִו רֶע טאָה !טְכעֶר טאָה והיִא נּוא סַעַּכ ןיִא טייַז רתיִא --

 ןעֶצְרעֶמְׁש עֶכיִלְרעֶנניִא עֶנייֵז ךִז טאָה עֶמְמיִטְׁש ןייַז ןיִא נּוא ןעֶרעֶר ןעֶּביֹוה
 עְנעֶג-רהִָמ ךאָנ גוא טאָג ןעֶנעֶג גיִדְניִז םעֶד טיִמ ןיִּב ּךיִא . טְראָהעֶג .יִהאָלְק
 ;ןייַז לַחֹוס ריִמ רֶע טעֶו ניִרְלּוׁש טְׁשיִנ ןיִּב ְךיִא זַא ,סייוַו טטאָנ--!ְךייַא
 טְללאָז רהיִא טְשיִנ ראָנ לליוִו ְךיִא גּוא ...ןעֶססיוִו טְׁשיִנ םָע טְננאָק רהיא רונ
 גאז ,ןעֶהעֶז טְׁשיִנ רהֹעָמ ְךיִמ טְליִו רהיא זַא ,ריִמ טְנאָז ,, ןייַז לֵחֹומ ריִמ
 ְךיֶא רּונ ּואוו גּוא ...ןעֶנְלאָפ ץְלַא ְּךייִא לעֶו ְךיִא - ןעֶרהאָפ קעֶוַא ללאָז ְּךיִא ריִמ

 ,ןעֶטעֶּב טצאָנ ,עֶלעֶריִמ ,ךייַא ראַפ רונ ,ְךיִז ראַפ טְׁשיִנ ּךיִא לעוֶו ןייַז לעֶו
 נאָט רעֶטייֵװ לעֶו ְּךיִא . . .1 ןייַז ְךיִלְקיִלְנ טְלאָז רהיִא ,ןייַז םונ ללאָז ְךייֵא
 רעֶסיֹורגַא ןעֶרעֶו לעֶו ְּךיִא זיִּב ,ןעֶנרעֶל הָמֶכָח גוא הָרֹוּת ,ןעֶנרעֶל טְכאַנ גּוא
 ! ןייַז לֵחֹומ ןענאק לאָמ א ריִמ טְללאָז רהיִא ,טייֵל

 ןתְּטעֶנ קוק ןעֶּבעיִ ַא ,ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶגיֹוא עֶריִא ךיִלְנֲע טאָה איז זַא
 -עֶרהְט רעאְּפ ַא , ןעֶהעֶזרעֶר ןעֶרעֶרהְמ ןעֶגיֹוא עֶנייַז ןיִא איִז טאָה , םהיִא ףיֹוא
 טיִמ םהיִא טאָה איז ,ןעָיוועֶּב ןעֶניֹוא עֶנאָׁש עֶרהיֵא ןיִא ְּךיֹוא ּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶר
 . טְקְוקעֶגנָא דְנעֶרהיִר עֶּבעיִל

 נּוא לֶליּטְׁש ןעַפְּפיל עֶרהיִא ןעֶּבאָה ו רֶניירְפ רעֶּבעיִל ןייֵמ , דְניירְפ ןייֵט -
 , טְלעֶמאַטְׁשעגְסיֹוַא רֶנרעֶטְטיִג

 ! עֶלעֶריִמ -

 ו עֶלעֶׁשרעֶה -

 טאָח ֶנאַה עֶטייֵעג יט עֶלעֶו ְשיִנעֶדיּב עְֶנעֶרעֶג איז גוא
 ןְפיֹוא ןּוהְמעֶג סיֹוטְׁש ַא אייַז טאָה רעֶו , טְרהיִּפעֶנּוצ ןרעֶדְנַא םוצ עֶנייֵא אייֵז
 ּכעיִל ןעֶטְסרֶע םעֶד ןיִא ץֶּפְּפיֵל עֶרנעֶננעֶרְּב עֶרֶעייַו גוא ןעֶללאַפוצְפיֹורַא זְלאַה
 .. . ןעֶדָנּבעֶגנעְֶמאַחצ ׁשֹוק ןעֶּטְסניִדלּוׁשְנּוא ןעֶט

 ןע;יֹוא איִד טאָה איִז ,טְׁשְרעֶהעֶּב הטּוטְנוא-ץַא דְלאַּב טאָה .ןעֶלעֶריִמ

 ןייז . טְקירְדעֶג רעֶקְהאַטְׁש נּוא רעֶקְריַּטְׁש עֶנְייַו דְנאַה איִד רונ ,ןעֶזאְלעֶגְּבַרַא
 , עֶועֶועֶג זייַא איִו טְלאָק זיִא דְנאַה רהיִא ,רָעֶייפ איוִו םייַה ראו דְנאַה

 ץפ טאָה גוא טְלהיִפ רעֶניִהְטּוט נּוא רעֶרעֶטְנמ ְךיִז טאָה עֶלעֶשְרעֶּמ
 סירַא ץפי רעֶרעֶוְׁש א יז טאָה ְךיִלְדְנֲע . ןעֶטנעֶנְבארא טְשיִג גיֹוא-ןזַא ריש

 ןעסירעג
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 טְנעֶלעֶג-נעֶוַא ףְפאָק רהיִא דְנעֶרהיִר טאָה איִז נּזא ,ןעֶצְראָה רתיִא ןופ עֶמיִרעֶג
 . לעֶסְקַא ןייז ףיֹוא

 נִריילְטיִמ רֶע טאָה  ץֶראָהעֶג גיִתְטּוטְנּוא רתיא טייַז סאָו ,עָלעֶריִמ--
 . נאַר

 וטְיִּב טְציִא ,ןעֶמעֶּבעֶג איִז טאָה ,עֶלעֶׁשֹרעֶה ,"רהיִא, טְׁשיִנ ריִמ .גאָז --
 טְשיִנ ךיִא ןיִּב טְציִא !דְנייַרְפ רעֶייַרְט ,רעֶּבעיִל רעֶניִצְנייֵא ןייֵמ , דְנייְֵפ ןייֵמ ןיֹוׁש
 ריִמ גוא ןעֶפְלעֶה זָנּוא טעוֶו טטאָנ ,ךיָלְהאָרְפ ְךיֹוא אּוד ייז ,גיִהְטּומְנּוא רהֹעָמ
 יע ,תָמָא טְשיִג . ןעֶּבייַלְּב גוא ןייַז דֶנייֵרְפ עֶייַרְט גיִּבייֵא ,ניִּבייֵא  ןעֶלעוֶו
 ו ןעֶסעֶגרעֶּפ טְׁשיִנ לאָמְנייֵק ְךיִמ טְסעֶו אוי

 -עָנ סאָנַא ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶרהְט גּוא טְרעֶוְטנָאעֶנ רֶע טאָה ! עֶלעֶריִמ --
 , ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןופ וי

 איז טאָה , ,. ןעֶנאָז טְׁשיִנ ראָנ ריִמ ּוטְסְפראַד רהעָמ ,ריִד ּביֹולְנ ְּךיִא --

 םֶגאָז סֶע נוא ץְראַה ַא ְּךיֹוא ּבאָה ְךיִא ,ןעֶרעֶר רעֶטייוו ןעֶזאַלעֶג טְׁשיִנ םהיִא
 ,..!טְׁשיִנ ןעֶניִל ןייק ְךיֹוא ריש

 יִמ ְּךיִז טְלליוִו טְציִא ! עֶלעֶרְיִמ ,דְנעֶלֲע טְׁשיִנ ןיֹוׁש ְךיִא ןיִּב טְציִא --
 ךיִא .טְרעֶרעְֶסֹוא ְּךיִלְרָעיִפ רֶע טאָה !ןעֶרעֶו טייל רעֶסיֹונַא רהעֶמ ְךאו
 !ןעֶרעוֶו טייַל ַא ְּךיִא לעוֶו ריִד ּבעיל ּוצ ,ןעֶרעוֶו טייל ַא לאָמ ַא לעֶזי

 אז טאָה 1 דְנייַרְּפ רעֶּכעיִל ןייֵט ,  ןייַז םֶלאָמאַד ְךיִא לעוֶו ְּךיִלְקיִלְנ איוִו --

 קעֶוַא טְסלאָז אוד ,ְךיֹוא ְּךיִא לליוִו טָציִא ,טְרעוֶוְטנָאעֶנ ןעֶצרעֶה ןעֶצְנאַנ טי
 ץְראַה ןייַד סאוָו ,ןעֶנרעֶל ,ןעֶריִרּוטְׁש ,ןעֶרהאָפיקעֶוַא טייוו , ןעֶרהאָפ
 ,טְסּוהְט אוד סאוָו ,טְויִּב אוד ּואװ ןעֶססיוִו טְׁשיִנ ללאָז רעֶנייֵק . ןעֶסייַה רי"
 , ןעקִיִׁש רְלעֶנ ,ץעֶּבעֶגטיִמ רֶלעֶג ריִר לעוֶו ְךיִא ן ןעֶּנייַרְׁש ּוטְסלאָז ריִמ רו
 , ריִד ףיֹוא ןעֶטְראַוַו נּוא ןעֶגְנאָּב גוא ןעֶזעֶל ךעֶלְויִרְּב עֶנייֵד גּוא ןעֶּבייַרְׁש ריד
 ,ריִד ׁשֶניִו ְּךיִא איִװ נא טְסלליִװ אוד איו ןעֶרעוֶו יֹזַא טְסעֶו אוד זיִּכ

 1 עֶלעֶׁשרעֶה

 -טְסניִד סאָד טאָח יִצ ןּוחְמעֶנ קּוק ַא ,ןיירא ךיק ןיא עֶלייוַו ַא זיִא איִז = |
 -עֶג עלעֶׁשְרעֶה נּוא רתיִא ןעָׁשיִווְצ זיִא אָד סאוָו טְראָהעֶנּוצ טְׁשיִנ ְּךיִז לעֶרייַט

 טיִמ ןעֶנּורְּב םייַּב ןעֶזעוֶועֶג ןעֶמּונְרעֶפ ראָנ זיִא לעריימ סאָד רונ ; עֶראוָועֶג טְדעֶרְ
 ןייַרַא קיִרּוצ זיִא עֶלעֶרְיִמ .חַסֶּפ ףיֹוא םיִלַּכ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ ןעֶשאוַו נוא ןעֶּבאָׁש

 איז סאוָו ,ןעֶנאַלְּפ עֶרהיִא עֶללַא טְרעֶרעֶגְּבָא ןעֶלעֶׁשְרעֶה טיִס ךאָנ טאָה גוא
 טְגְרעֶלעֶנ ,רהיִא ןופ ןעֶרהיִּפ ןעֶזאָל ְךיִז לייוַורעֶד ןעֶטעֶּבעֶג םתיִא גּוא ,,טֶכאַרְש
 זיִּב ןעֶהעֶגְרעֶר טְׁשיִנ ללאָז איִז ,ןעֶרעֶר ּוצ רעֶטנומ רתיִא טיִמ איִט םהיָש

 םייצא



 ,ץלַא ףיֹוא נזא רעֶדייֵלק ףיֹוא דְלעֶנ םהיִא טיִנ ,עֶלעֶריִמ ,איִז זַא ,טייֵצ ַא
 נָא ןעֶהעֶנ-נעֶטַא ץֹראַּפ םהיִא איִז טאָה !ןייַז זְנּוא ייַּב ּוטְסעֶו חַסּפ -

 נְראָז ןייַט ןיֹוׁש זיִא סאָד - ןעֶטעֶּב ְךיִד טעוֶו ןייֵללַא רעֶטּוט איִד ,טְגאָזעֶנ
 ןעֶמהעֶג םאָרְק ןיִא ןעֶהעֶג ןייללַא ְּךאָנ טעוֶו איִז - ןעֶרהיִפּוצ-סיֹוא סֶע ױזַא איוִו

 ױזַא רהיִא ייַּב ּוטְסעֶו טייַצְרעֶד טיִמ גּוא , םּויָטסאָקַא ףיֹוא ףאָטְׁש ריִד ראַפ

 !ריִמ ףיֹוא ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,רונ ְךיִ ואְלְעֶפ ..ריִמ ייַּב אי ןעֶרעֶו רֶעייַהְט

 ֹּכ
0 

 יעָת ,םתיִא עֶלעֶריִמ טאָה ןעֶּבעֶל ןהִא נוא הֶּטּומ ןהֶא ,דְנעֶלֶע ,םעֶרָא
 -טוקוצ ּבוטְׁש םעֶטאַמ רהיֵא ּוצ רעֶהְיִרְּפ הָעֶׁש ראאַּפ ַא טיִט ןעֶהעֶזעֶג ,ןעֶלעֶׁש

 -נעוֶוַא ּבּוטְׁש רהיִא ןּופ טְציִא םֶהיִא איִז טהעֶז ניִהְטּוט נּוא טְקיִלְנעֶּב ;גיִדְנעֶמ
 סאו ,ןייַללַא ְּךיִז ראַּפ טְמאָׁשעֶג רעֶהיִרְפ ְּךיִז טאָה איִז איוִו נוא ,ניִדְנעַהעֶג
 טיִמ ְךיֹוא רֵׁשַּפֲא וא ,טייקמעֶרָא ןייַז טיִמ טאָה רּוחָּב-הֶכיִׁשי רעֶמעֶרָא רעֶד

 ֹוזַא , ןעֶפּורעֶגסיֹורַא עֶהּורנּוא נוא ףפמאק אזַא ןעֶצְרעֶה רהיִא ןיִא ,ןעֶגְניִז ןייַ
 איִד ְךיִלָדְנֲע טאָה איִז סאוָו .ְךיִז ייַּב ץְלאָנְׁש נּוא ןעֶרעיִרְפּוצ טְציִא איִז זיִא

 טְׁשיִנ ראָנ .טְכאַרְּבעֶג םֹולָׁש ןעֶמיִז ןעֶּבעיִלַא ּוצ ןעֶצְרעֶה רהיִא ןיִא הָמָהְלִמ
 -עֶּב םהיִא רעֶטְסְנעֶפ םייַּב גיִדְנעֶציִז ,רהיִא טְכאַד ,רֶע זיִא רעֶהיִרְּפ סאוָו רעֶד

 םתיִא טְלאָו טְסאַל עֶכעֶוְׁש עֶנֶעיֵלְּב ַא איִו . קירוצ געֶו ןייַז ןיִא .דְנעֶטייַלְ
 ףיֹוא פאק ןייַז טְציִא רֶע טְנאָרְמ ,ןעֶראוָועֶג ןעֶמּונעֶגּבאָרַא סעֶצייֵלְּפ איִד ןּופ
 רעֶצְנאַנ ןיִיַז זיִא קְראַמְׁש גוא ְךיֹות ,טיִרְמ ןייַז זיִא טְסעֶּפ גּוא ייֵרְפ ;סעצייֵלְּפ איִר

 ,יוּב-רעֶּפְראָק
 טְלאוָו ,איִז טְכאַרְמ ,ןייַז םעֶרָא יֹוזַא טיִנ רעֶרייֵלְק עֶנייֵז רונ ןעֶטְלאָ

 רעֶנעֶזאֶלעֶגְּבָא רעֶר ןייַז טְׁשיִנ ,קירּוצ טְציִא טהעֶנ רע ןיִהאוָו , םייֵה ןייַז רונ
 טְשיִנ םהיא ןעננעֶז סאָָו עַכְלעֶזַא ןעֶשיוְצ ,דְנעֶלע זיִא רֶע ּואװ .ׁשְרְדֶמִה תיֵּב
 =..!ןהעֶטְׁשרעֶּפ טְׁשיִנ םהיִא ןנאק גּוא טְׁשיִנ םהיִא טהעֶטְׁשְרעֶפ רעֶנייֵק ּואוו ,ְךיילג
 -סיֹוא טייֵּבְרַא רעֶד ּוצ ןעֶטהעֶג ּוצ ְךיִז ןיֹוש יקאט ,ראָפ ְךיִז טְמהעָנ איִז גוא
 רעטשומ איִד ללאָז טְנייַה ְּךאָנ רֶׁשְפֶא גוא ןעֶנְראָמ זַא ,ןאַלְּפ רהיִא ןעֶרהיִפּוצ

 םויְמְקאָק ַא ףיֹוא ףאָטְׁש ּךיִז ּוצ ןעֶגנייַרְב ןעֶזאָל רעֶדָא ,ןעֶטהעֶנ םאֶרָק ןיִא ןעֶעֶנ
 איז .טְללאָפעֶג רהיִא סאוָו ,ןעֶּביֹולקְסיֹוא ןעֶננאק ןייֵללַא ללאָז איז גוא

 -רעֶה ּוצ עֶלעֶויִרְב ַא ןעֶּביירׁש ןיֹוׁש ךיִז ןעֶמהעֶג ,ןעֶהעֶנ-קעוֶוא רעֶטְסְנעֶפ ןּופ לליוו
 ,רֶלעֶג םחיִא טְקִׁש סאוָו ,רעֶטעֶפ ןֶייֵרְט ןעֶכייר ַא ןּופ טְשְרָמֹוְּכ ,ןעֶלעֶׁש

 = "וע = יי ת רע יי



 -םומ רעֶד ץעֶזייַװ עֶלעֶׁשְרעֶה טעוֶו עֶלעֶוויִרְּב סאָר ,ןעֶדייַלקְסיֹוא יז ללאָו רֶעי
 לעיּפ יֹוזַא גְניִלְצּולְּפ רֶע טאָה ןעֶנאוַו ןּופ ןייַז הָׁשֹק טְׁשיִנ רהיִא ללאָז ,רעֶמי
 ןעֶנאָי ןעקְנאַרעֶג רעֶדְנעֶיֹוט ,לעׁשיִט-ּבייֵרְׁש רהיִא ּוצ איִז טהיִצ סע; .דְלעֶגנ

 ףְראַד רעֶטעֶּפ אֵזַא ןאָט ַא ראַפ סאָו טיִמ גוא איִװ ,ּפאָק רהיִא ןיִא ְּךיִז
 ,ןעֶּבייַרְׁש רעֶסְסעֶּב ללאָז עֶטהּומ איִד זַא ,רעֶכייֵלְג טְׁשיִנ זיִא יִצ, ,ןעֶּבייַרְׁש
 םּתפ טְראָפ ְּךאָנ ןנאק גּוא ,ְּךיִז איִז טְגאָרְפ '? ןייַללַא רעֶטעֶפ רעֶר טְׁשיִנ גּוא !

 ףיֹוא .גיִרְנעֶהעֶג ְךאָנ םהיִא טהעֶז איז ןַמְו לָּכ ןהעֶגינעֶוַא טְשיִנ רעֶטְסְנעֶּפ
 סאוָו ,ןַח רעֶרְנעֶהיִצְנָא רעֶׁשיִטְׁשאַטְנאַפ רעֶגעֶי ןעֶסאָנעֶנסיֹוא רעֶדיוִו זיִא  םהיִא !
 -עֶנ םֹולָח ןיִא טְכאַנ רעֶניִראֶפ םהיִא טאָה איִז ןנעוֶו ןעֶזעוֶועֶג םהיִא ףיֹוא זיִא !

 ,םֹולְח ןיִא ןעֶטְכעֶנ איִו ץְראַה סאָד טיִנ רהיִא טקיַרְד טְציִא רּזנ ,  ןעֶהעֶז
 ץְראַה םאָד גוא ניִטֶכיִל זיִא רהיִא םּורַא ,ףֶּפְמּוז ַא ןיִא טְׁשיִנ טהעטש איז

 ..!גְנּונְפּפאָה נּוא דייַרְפ , ןעֶגיִנְנְרעֶפ ללאפ יָא
 ייֵנְׁש ,טְנייֵׁשעֶג גיִטְכיִל א ללעֶה יֹוזַא ראָרְג גאָט םעֶד טאָה ןְנּוז איִד

 ׁשיִרְפ יֹזַא טָפּול איִד ,ןעקורט ןעֶסְסאַנ איד ,ןעֶגנאַנוצ גְנאַל ןו= - זייַא גוא
 -סְרֶע םּוצ ןָנּז איִד טהעֶז רע :ןעֶלעֶׁשְרעֶה טְכאַד יִדְנעֶהעֶג !םעֶראַו נּוא
 וא ייֵרְפ יֹזַא - םֶלעֶו איִד ,גיִטְכיֵל יֹזַא ןעֶּבעֶל ןייַז ןיִא לאָמ ןעֶמי

 טְפֶא ױזַא זיִא רֶע ןעֶכְלעוֶו ןיא , געוֶו עֶגעֶטעֶרטעֶגְסיֹוא עֶטְלַא רעֶר .ןאָׁש יֹוזַא
 ןיִא קירוצ ןעֶלעֶרְנייַרְב ןּופ גוא .ןעֶלעֶדְנייַרְב ּוצ ,יׂשָרְדְמַה יב ןּופ :יִרָיֹוְּ
 , ןעֶראָועֶג ןעֶדְנואווְכְרעֶפ איִװ גּוא טְשיוועֶגְּבָא זיִא . ,ןעֶגְנאַנעֶג  ׁשְרְרָמַה-תיֵּבי

 רע סאוָו טְרעֶדְנּואװ םֶהיִא נּוא ,רֶע טהעְז רעוֶייה עֶייַנ , ןעֶסְסאַנ עַיינ

 -םנעֶפ עֶרְגר ּבְלאַה עֶסיֹורְנ איִד טיִמ קייטְפַא איִד זַא .,טְציִא טְסְרֶעטְקְרעֶמעֶּב
 עֶרעיִׁשְרעֶּפ טיִמ רעֶׁשאָלְפ עֶנעֶלאָּטְסיִרְק עֶסיֹוְג איד ו ןאָׁש יֹזַצ זיִא רעֶטי

 םהיִא ןעֶהיִצ ,טְלעֶטְׁשעֶגסיֹוא רעֶטְסְנעֶפ איד ןיִא ןעֶגעֶז סאוָו ,ְךיִלְרעֶסכאוַו עֶניִּבְראַּפ
 תא עֶטיֹור ,ָעאְלב רעֶׁשאֶלְּב איִר ןעֶנעֶז יִצ ,ןייֵא ְךִז טָקּוק רֶע גּוא ,ּוצי
 ּו עֶטְּבְראַפעֶג ןיִראַד ּךעֶלְרעפסאַו נּוא תֹואֹקְׁשַמ איִד רונ ןעֶנעֶז ּוצ רעֶדָא ,עֶניִרְג

 .רעֶטְסְנעֶפ  םִרֶטְסייֵטרעֶנייַז םעֶר עֶטֶנ םהיִא טיעיִסעֶרעֶטְניִא רעֶטייוַו לעֶכיִּבַא
 סרעֶנייֵז ענעֶרעיִׁשרעֶּפ איִד ףיֹוא ןּוהמ קוקַא ּבא אָ ְךיֹוא ְךיִז טְלעֶטְש רֶע גוא
 .ףעֶפ גְנאַל רנ .רעֶטְסְנעֶפ ןיִא ּועֶלְטאָרְד ףיֹוא ןעֶגְנייַמ גוא ןעֶהעֶטְׁש סאוָו
 -עֶעּב ןיִא זיִא רעֶּפְראָק רעֶצְנאַנ רעֶד ,ןעֶנאָרְט סיִפ איד ,טְׁשיִנ רע; טְגְנייַרְב
 ,ןיִהאָו ןעֶסְסיִװ ּוצ עֶנֶא טהעָנ רָע נּוא קיִלְנ ללאָפ זיִא ץְראַה םאָד ,גנּונ
 ײַרַּכ טייֵרְּב א .טְדאָטְׁש ןעֶסיֹוא ןיֹוׁש זיִא רע זַא ,רֶע טתעֶוְרעֶד גְניִלְצּולִּפ

 ףױא ּויִז טְקעֶד .טיירְפעֶּב ְךִז זיֵא גוא ייֵנְׁש ןופ גְנאַל טְשיִנ טְסרֶע ,רֶלעֶּפ
 ראפ



 ףעֶסאַו ְּךיִז ןעֶהיִצ סע נּוא ,ּדעֶלְכייֵט ְךאָנ ּךיִז ןעֶמיִנ סֶע ,ןעֶניֹוא עֶנייַז ראָפ
 לעֶניִפְׁש גוא טְנייֵׁש ןנּוז איד גוא ,ייֵנְׁש םעֶנעֶצְלאָמְׁשּוצ  ןפ + עֶראָלְק ּךעֶל
 רעֶד לליִמְׁש טְללעֶמעֶרד לעֶמיִה געֶרְּב םייַּב טראָד גוא ,אייֵז ןיִא ּבָא ְךיִז
 ץְראַה סאָד טְרעֶר '! ןייַז טְראָד חמ שונ איו ,ּךַא, .. דְלאוַו רעֶניִד'תֹודֹוס-ללאָפ
 םּוצ ןיֵהַא דְלעֶפ ץררעֶּביִא ְךייַלְנ גאָרְט ַא םהיִא טּוהְט םע  נּוא , םהיִא ןיִא

 איֵד ראָפ א טטאָנ ראַּפ ייֵרְּפ ןעֶגְנִזְסיֹוא ץְראַה ןייַז ְּךיֹוא טְראָד ,דְלאוַז
 ,..!סיֹוא טְׁשיִנ דֹוס ןייק ןעֶנאָז סאוָו ,רעֶמיֹוּב עַמּוטְׁש

 ןיִא איו ,ְּךִנ טהעָנ א ְּךִז רעֶטְנּוא םְׁשיִנ דְרֶע איִד טְלהיִפ רֶע
 זיִא רֶע ,ןעֶהּורְּבֶא טְׁשיִנ ראָנ לליִו רֶע . רעֶמייֵו גוא רעֶטייוֵו ץְלַא ,סעֶנעֶלייֵש
 - טיִמּוצ םהיֵא ןעֶמּוק טולְּב םעֶראַוו גוא תֹותֹוּכ עֶייַנ רונ טְלהיִפ רֶע ,רעימ טיִנ

 , גּוצ-םעֶהטֶא ןעֶׁשיִרְפ ןעֶרְנּועֶג ןעֶרעֶי
 ,סעֶנעֶּבאָרְג רעֶּביִא ןעֶנְּפְׁשעֶג עא ןעֶּפאָלעֶג ,ןעֶנאַנעֶגְמּוא רעֶי ויִא יֹוזַא

 ְךיִז טאָה ןנּוז איִד זיִּב ,טְקְרעֶמעֶּב טְׁשיִנ םייַצ איִר ,רעֶסְסאוו ְּךעֶלְכייֵט רעֶּביִא

 סע וַא ,טְנאַמְרעֶד םהיִא טאָה לעֶטְרְניוִנ טְלאָקַא נּוא ןעֶזאַלּוצּבאָרַא ןעֶּבייַהעֶגְנָא
 , ןעֶהעֶג וצ קיִרּוצ טייַצ ןיֹוׁש זיִא

 ביִרעמ ּדאָנ גְנאַל ןיֹוׁש זיִא ןעֶמטּקעֶגְנירַא ׁשֶדְדַמַה תיֵּכ ןיִא זיִא רָע זַא
 , ןעֶועֶועֶג

 ניעֶיֹורְט גוא רעֶטְסְיַפיֹוזַא ׁשֶרְדמַה תיֵּב רעֶד זיִא ,םהיִא טְכאַד ,לאָטְנייֵק
 תעַּב ,טְכאָנ עֶגְנאַל איד ןיִא רעֶטְניוִו :טוניִמ רעֶד ןיא איו ןעֶזעוֶועֶג טְשיִ
 סאָרְמִנ עֶנעֶּפָא ייַּב ןעֶׁשיִּט עֶגְנאַל איִר םרַא ןעֶגעֶלְפ רעֶדְניִק-הֶביִׁשי עֶללַא
 רעֶּביִרַא ,ןעֶגניִז ּוצ רעֶּביִרַא ןרעֶרנַא םעֶד טְסייֵלְפעֶג ְּךיִז טאָה רעֶרעֶי ,ןעֶצְטיִז
 ץֶּבאָה טְכיֵל ,ןעֶגְנאַנעֶג ףיֹול םעֶלְלאָפ ןיִא ויִא ןעֶנְרעֶל סאָד גוא ,ייֵרְׁש ּוצ
 איד גוא ,סֹרעֶדְנאָטְׁש עֶללַא ףיֹוא ,ןעֶׁשיִט עֶללַא ףיֹוא ,םּוטעֶמּוא טְנעֶרְּבעֶג

 טְואָלעֶג ריִהְמ רעֶר ייַּב ֶלאַּב ְךִז טאָה ןעֶויֹוא ןּופ טייְִמעֶראוַו עֶטְצייֵהעֶגְנָא
 רעֶטעֶראַו רעֶגיִטְכיִלַא איו טפֶא ׂשְֶרְדִמַה תיֵּב רעֶד םהיִא טאָה -,ןעֶלהיִפ
 רעֶדְנאָטְׁש ןייֵז ּוצ רֶע טְנעֶלְפ ןעֶגיִנְרעֶפ טיִמ . ןעֶהעֶועגְסיֹוא טְסאַלאַּפ רעֶמיֹוהעֶג
 ְךיִז טאָה סֶע ,ןעֶרְּב ַא טיִמ ןעֶנְועֶל ןעֶצעֶז ְּךיִז ,ןעֶהעֶנּוצ ׁשֶרֹוק-ֹרָא ןרְטנּוא
 םתיִא טאָה עֶלעֶואַטְנאַפ םיִז ַא ןעוֶו , טְסֶעמְׁש רעוֶו .עֶנְרעֶל טְלאָועֶג תֶמָא
  ײַּב טְרעֶצְנאָק רתְמֶא-ַא ןעֶנְרעֶל סאָר זיִא ןנאַד ,זְלאַה ןיִא ןּוהְטעֶג לעיִּפְׁש ַא
 , טְּתאָׁשעֶג תֹוחֹוּכ ןּופְרעֶד טאָה רֶע נוא ןעֶועֶועֶג םהיִא

 שֶרְדַמַה תיֵּב ןיִא !ןעֶועֶועֶג יםיִנֵמְוַה ןיֵּבי רעֶיירְפ רעֶד ןיֹוׁש זיִא טְציִא רננ
 זא ץעֶגהעע ,ץעוא טהעֶג עצ רעֶד ןעעֶו ,לאַוְגאַו ַא ןיִא איו לליִטְׁש זיִא

 לעעגיווא



== 694 == 

 איד ןּופ ,רעֶניֵא ִׁשְפֶא ְךאָנ טְנְרעֶל טְאָד ּולעֶמְכיִל ַא ךאָנ םְגעֶרְּב לעֶקְניוו ַא
 ןרעֶוְטְנָא ּוצ סאו ןעֶמְסיו ּוצ , 'חַטפ תֹוכְלַה ,םיִרֹחְּב הָביִשְו עֶנעֶּביִּבעֶג
 עֶנעֶו ןיד ַא ,חֶסַּפ טְסֶע רֶע ןעֶמעֶו ייּכ ,תִיַּבַה לעַּב רעֶר טְגאָרְפ רעֶמאָט
 ןעֶרעֶי עַגֹוג זיִא סאוָו ,טייֵקְשיִדוי םִי םעֶר ןופ םיִּפָע יֹוזַא רעֶדָא ,ץמָח ׁשֵׁשְח ַאי
 ןֶּבעֶג ,לעֶקְגיִו רעְֶנַא ןייֵא ןיִא .זיֹוה ׁשיִדּוי ַא ןיִא ןעֶמוקְראָּפ - ןנאָק גוא .ןעֶדּי
 , טְלעֶטְשעֶגְפיֹורַא ץְנאַּב ןָפיֹוא סופ ןייֵא ,רעֶנייֵא .ךאָנ טהעֶטְׁש ,רעֶמלַא םיִרָפְכי
 ןיִא ץעֶגְרֶע טְכאַרְטְרעֶפ ףיִט יִא , רֶפַמֹופְִּפַא רֶע טְלאַה איִנְק ןפיֹוא
 איד ןופ הָלַׁש רעֶד ןעֶגעוֶו ,"תֹוּכמרָׂשֶע איד ןעֶנעוֶו ,לעֶציְׁש רעֶרָא לטָשְפ ַא

 גוא טְצְלעֶמְׁש לעֶּטְכיֵל עֶנֹבֶנַה סאָד איו טְׁשיִנ טְקְרעֶמעֶּב רעוא ,םִנָּב הְָּבְרַא
 ורֶע טְכח סאוָו גוא .ןעֶממאַזּוצ רֶפֵּס םעֶד טיִמ רעֶגְניִּפ איִד םהיִא טְסיִגְרעֶפ
 טיִמ,: אָיְׁשֹק איִד טְרהַא םהיִא טְׁשיִנ ,לֶּטֶׁשְּפ םאֶד טְלהעֶּפ םהיִא טְשיִני

 עֶללַא אייז ןעֶרעוֶו ןעֶנעוְֶטְנייַזןופ --*ל םֶכָח ןְראַפ רעֶנְרֶא עֶׁשֶר רעֶד טְנאָרְפ םאוָו
 ְךיִז טאָה רֶע ,ןעהור ,ןעֶּפאָלְׁש יעְסעֶּב טְלאוָו רֶעי ,הֵרָּמַּכ ַא םהיִא ראַפ רעיפ-

 ; טֶכאַנ נא גאָט רעֶטְניוִו ןעֶגְנאַל אֵזַא טעֶויִראָהעֶגְנָא נוא טְנְרעֶלעֶגְנָא גּונעֶג
 יע ןעֶבְלעוֶו ייַּב ,תיֵּבַה לַעַּב םעֶד ןעֶללאָפעֶג לטְׁשִּ סאָד טעוֶו ריִמאָמ רונ
 ,ןעֶּבאָה הֶאָנַה םהיִא ןּופ טעֶו עֶמ'תִיַּכ-לַעַּב איִד נּוא ,ןעֶטְכיִרְּבָא-רֶדַפ םעֶד עו

 ..טְקעֶטְׁש ןיִראַד ּפאוָו תֹוּפיִרֲח נּוא לֶכֵׂש םעד ןעֶהעֶטְשְרעֶפ טְׁשיִנ טעוֶו איִז ׁשְטאָח
 םעֶד ןופ ןעֶניֹוא איִד ןיא ןייַז הָטְרעֶו ,רֶע טְנעֶכעֶר ,הָרֹוּת ןייַז טעוֶו רֶׁשְפֶא

 ְלאַה ַא רעֶרָא ,לעֶטיִה ַא ,רֶנָּב רֶעייִנ ַא לעיִפיוִו לעיפ יֹוזַא ,רעֶטְכאַט תבל
 ןייַז ךיִז איִז ללאָז ..ּזְּךִּבעֶג טְלהעֶּפ םהיִא סאוָו , בֹוט-םֹוי דֹובָּכל םֶעייֵנ ַא ךּוטי
 םחיִא טְלאָפעֶג איִז ,גְנּורעיִצ גוא רעֶדיילק עֶרעֶייַהְ עֶרהיִא ןיִא טְצּוּפעֶגְסיֹוא!
 רעֶגיִדלְבַׂש רעֶד ,הָרֹנּת עֶגיִלייֵה איִר , הֶריַרְּב ןיֵאְּב ,ןעֶרִייַלְקזּומ םהיִא ..ְךיֹוא ױזַא

 ְךֹוא ויִא סאָד ׁשְטאָה ,ןייַז ןַח גוא גנּורעיִצ ןייַז זּומ ,לֹטְׁשִּפ םעֶד ןיִא לעֶדְניְׁש
 , טְנְראָּבעֶג וא םֶדְמעֶרְפ רונ ,םֶנייֵז טְׁשיִנ

 ןעֶטְכיִרְרעֶפ ,לעֶראָר ַא ןיא ןעֶממאַזוצ עֶכיִלְּטֶע ןעֶצְטיִז ייֵנַׁש רֶדֵח ןיִא טְראָד נּוא == |
 וצ עֶמעֶרָא עֶכייֵלְג םְנעֶמעֶללַא עֶרֶעייֵז ןעֶלְראנ נּוא םיִדאָּפ עֶנעֶרעיִׁשְרעֶּפ טיִמ
 ןעטְכִׁשעֶג תֶׁשֹעַמ תַעְּב ךיִז ןעֶלהאָצְרעֶד גּוא ,רעֶבאָל גּוא רעֶדייַלְ עֶגעֶססיִר
 סע גוא ,תַחַנ טאָה ןעֶמ ,עֶטְנעֶייַלעֶגְנָא עא עֶנעֶהעֶזעֶג ,עֶטְראָהעֶג תׂשֲעַמ גוא
 ,טְשיִנ ראָג ,םָע טְנייֵׁש ,אייֵז טְלהעֶפי

 םתיִא גוא ,טְקְרעֶמעֶּב קיִלְּב ןייֵא ןיִא סעֶללַא טְציִא םָע טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה ==
 עֶהעֶטְׁש הָמיִּב רעֶד ייַּב זיִא רֶע . ּבייֵל ןרעָּביִא רעֶּבירַא טְלעֶק 4 גְנּולְצּולְּפ זיִא
 ןעבילבעג |



 סאָד םהיִא טאָה להיִפעָנ ּועוְׂש ַא גוא ץעֶזאְלעֶנְּנאָרַא פאק ןעֶד ,ןעֶּבִלְבעֶנ
 , טְצעוֶוְקְרעֶפ ץְראַה

 עֶסאַפ איו , טְנאַרְפעֶנ ְּךִז רֶע טאָה ז ּוצְועֶהַא טְציִא ְּךיִא םוק אי
 זיִא איִז , ןייַנ-? ןייַז יִּבייֵא אָד ְךיִא ףְראַד 1 םייֵה ןייֵמ אָד זיִא ..? אָד ְךיִא
 , עֶרִדּוטְׁש ,עֶרהאָפקעוֶוַא טייַו ,טייוו ,ןעֶרהאָפ ְּךיִמ טְסייַה איִז ! טְכעֶרעֶג
 ? טיִנ סאוָו ראַּפ --..ןעֶנְרעֶל

 חֶסַּפ ראַּפ ּטְׁשיִנ ללאְז סֶע ןנעוו ,ןעֶרהאָפ ןעֶגְנאָק ןיֹוׁש טְלאוָו ְךיִא ןנעוֶו
 עֶממוק ְּךיִא לעֶו רעֶהיִרְפ סאָד ,ןעֶרהאָפ קעוֶוַא לעוֶו ְךיִא רעֶהיִרְפ סאוָו ! ןייַ
 ײ טייַצ עֶנעֶי ןיֹוׁש ְךיִא ּבעֶלְרעֶד איוִו ,ָא ,,רהיִא ּוצ

 רֶע איִו ,סיֹורַא ספאַנ ןפיֹוא ןּוהְטעֶנ היִצ ַא קיִרּוצ טאָה םֶהיֵא גוא

 רעֶד--,טייַל רעֶסיֹורְנ ַא טְרעוֶו ןעֶמ ּואוו ,ּטייוַו ןיִהַא ןעֶפיֹול ןיֹוׁש טְלאָועֶג טְלאוָו

 טאָה רע ,ןעֶראוָועֶג גְנֶע ּוצ ץְראַה טְלליִפעֶגְנָא ןייַז ראַפ זיִא ׁשְרְדְמַה תיֵּב
 ץֶּביְִּבעֶג ןעֶהעֶטְׁש רֶע זיִא קיִנאַנ ׁשְרְדְמַה-תיֵּב ןפיֹוא ,טְכּוועֶג םיֹור ןרעֶטייֵרּב ַא
 טקּוק איִז ,טְכאַד םהיִא ,לעֶממיִה ןֶעאֶלְּב םעֶנייֵר ןיִא טְנייֵׁש הָנְבְל איד איוִו טְקּוקעֶג
 ,ְּךיִז טְנאַמְרעֶד רֶע ...קיִלְּב רהיִא זיִא ּבעיִל נּוא ְּךיִלְדָנייַרְּפ נוא ,םֶהיִא ףיֹוא ְךיֹוא

 גוא סיֹורְנ יֹוזַא לאָמַא זיִא איִז זַא ,טְנְרעֶלעֶג רֶהֵח ןיִא ְּךאָנ טאָה רֶע סאוָו

 איִז זיִא סאוָו ,טְציִא טְסיִרְדְרעֶפ םהיִא נּוא ,ןנּוז איִד איִו ןעֶזעוֶועֶג ניִטְכיִל

 ןופ ןעֶמיִקעֶּב גוא ,תיִׂשאֵרְּב-יִׂשעמ ןיִא ןעֶשיִטּוצְנייַרַא ְּךיִז ןעֶזעוֶועֶג ׁשיִרראַנ ֹוזַא

 ,םהיִא טְכאַד םיִּפִע . ןעֶראוָועֶג ןיילק יֹזַא זיִא נוא ץאַּפ ַא ןעֶטְׁשְןֶּביֵא םעֶד
 ראַּפ טטאָנ טעֶּב רעֶנ גּוא , דְניִז רעֶנעֶי ראַפ ניִרעֶיֹרְט טְציִא ְּךאָנ זיִא איִז זַא

 , הָנְבְלַה תַמיִנְפ תֶאי ןייַז אֵלֵמְמ לאָז רֶע ,רהיִא
 עֶנייַז טְפְראוַווצ  טְכיזעֶג ןרעּביִא םתיִא טְואָלְּב לעֶטְרניוו ׁשיִרְּפ לליִטְׁש ַא

 ,ןיַרַא םעֶּוּב ןיִא ְךיֹוא ְךיִז טְּפאָח , םיִנָּפ ןרעֶּביִא גּוא ןֹרעֶטְׁש ןרעֶּביִא ראאָה
 ,ןייַרַא ׁשֶרְדמֲה-תיֵּב ןיא קירוצ טְפיֹול רֶע , טְלעק ןּופ רעֶטטיִצ ַא ֹוהְט רֶע נּוא

 רונ  ןעֶנְרעֶל ןעֶצעֶז ְּךיִז לליוֵו ,טְכיֵל ַא ןָא-טְדְניִצ , רעֶדְנאָטְׁש ןייַזּוצ ּוצ טהעֶנ
 רע גוא ,ןעֶנניִז ןפיֹוא ףיֹורַא לֹסיִלֲהְּת סאָד םהיִא טמוק ,אָבָרְו יִיַּבַא טאָטְׁשְנא

 אֵזַא טיִמ רעֶּבָא ;"ֹויְבֶא םירָי תֹופְשַאַמ ,לֶד רֶפֶעַמ יִמיִקְמ, ! ןעֶגְניִז ןָא טְּבייַה
 . עֶבעֶל ןייַז ןיִא לאָטְנייֵק ְּךאָנ איו עֶמיִטְׁש רעֶללעֶה רעֶׁשיִרְּ

 ןעֶלְדאָנ איִד ,טְכאַמְרעֶפ םיִרָפְס עֶרעֶייז דְלאַּב ןעֶּבאָה םיִרּוחָּב הֶניִׁשְי איִד
 ןעֶטְכירעֶגְנּא םעֶר ןראָה ןעֶפּפאָלעֶגּוצ ןעֶגנעֶז גּוא טְגיֵלעֶגקעֶוַא סעֶטאַל איֵר טיִמ
 . םִרעֶצְנאק
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 װַא ךִז ןעֶּבאָה עֶלהיִפעֶג איר ,ןעֶגנּעֶג רֶע טאָה תֵעָׁש ְלאַח א
 ןעֶלעֶרְמ ןיִא דְנֵאניֵאְכאָנ ְּךיִז ןעֶּבאָה אייַז גוא לעֶזלעֶה טאַלְג ןייַז ךרָוד טְכאַמעֶג
 ..רעֶפיט ַא עֶלעוֶוְק ַא ןּופ ל'רעססאוַו ראָלְק ַא איוִו ןעֶססאָנעֶג םיֹוא עֶּבעיִל גוא עָססיִז

 , ןעֶניִטְכאַמ-ללַא גוא ןעֶדְנעֶססיִװללַא םעֶד ,טטאָנ ּוצ טעֶּבעֶג ַא גּוא

 םיֹור ׁשֶרְדִמַה-תיֵּב ןופ ְּךיִז טאָה רעֶטְראָו ןהָא ,דייֵר ןהָא סעֶדְנעֶרהיִר א טעֶּבעֶג ַא
 . ןעֶגאַרטעֶגְנעֶוַא לעֶמטיִה ןזיִּב

 םירֵבַח עֶנייֵז ןעֶנעֶז ,גְנּורעֶדְנּואווְרעֶּפ גּוא םיִׁשּודָח ןּופ ,רעֶלייֵמ עֶנעֶפפָא טיִמ
 אייַז ןופ ןעֶכְנאַמ טאָה סאוָו ,ןעֶטְלאַהעֶגְנייַא םעֶהְטֶא גּוא טְסּוה ןעֶד ,עֶנאַטְׁשעֶנ

 ְךאָנ אייֵז ןעֶּבאָה ןעֶגְניִז םהיִא יֹוזַא ; ןעֶנאָלְׁשּוצְרעֶּביִא טְׁשיִנ יִּב ַא ,טְקיִטְׁשעֶג
 עֶניז ןופ רעֶנייֵא טאָה ,טראָהעֶנְפיֹוא ןעֶגְניִ ּוצ טאָה רָע זַא .טְראָהעֶג לאָמְנייֵק
 ; טְגאָזעֶג םיִרֵבֲח

 חָנְהִמ אֵזַא ןעֶפיֹוקְרעֶּפ ּוצ דאש ַא תֹונָמֲאָנ ףיֹוא ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,דאָׁש ַא -
 ןייַז ראַפ הָּבַט םעֶד ְךורְּב 1 ןעֶמעוֶו נוא ! ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה טטאָנ סאוָו הָבֹוּט
 סאוָו ,הֶאְנ הָׁשִאך-ַא איוִו ןייַז ְךֶּתַעַד ביחרמ טְׁשיִנ ריִד טעוֶו סאוָו ,רעֶטְכאָמ

 4 םָרָא לׁש ֹוּתַעַד ןיִביִחרִמ ןעֶנעֶז סאוָו ןעֶכאַז ייֵרְד איִד ןופ עֶנייֵא זיֵא
 רעֶניֵא ְּךאָנ ְּךִז טאָה !אָניִכְּב אֵק אָרְפַעְּב יִלָּבִד אֶרְפּוׁש יאַה לַע --

 , לעֶּבּור דְנעֶזיֹוט ןהעֶצ טיִמ ,..!יִלַּב אזא ,יִלַּב אֵזַא ,ןעֶפּורעֶגְּבָא ץֶפיֵז ַא טיִמ

 ! ןעֶפיֹוק םיקלא תַנְּתִמ אזַא ןנאָק ןעֶמ ּביֹוא רוי ןייק ְךיִא ןִּ
 ריר גאָז ְךיִא ,ןעֶרעוֶו סעַּב ןיִא ריִמ ףיֹוא ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,ּוטְסְנאָמ טָא -

 ןייד ,ןעֶלעֶרְנירְּב ןנעֶו ,טְגאָזעֶג גְנּונייֵמ ןייַז רעֶטיִרְד ַא טאָה ,לאָמַא ְּךאָנ
 ,הֶדיִחְי-תַּב רהיִא ראַפ ןעֶמהעֶנּוצ ְךיִד ,ןעֶקיַׁשּוצ הָעֵד אֵזַא טטאָנ ללאָז ,ְךאוָוְטיִמ
 ןנאק אֵזַא ,ּוטְסהעֶז ; ןּוהְט םִע טְסללאָז אּוד ןעֶהְטאָר דאָרְנ ריִד ְּךיִא טְלאוָו
 ! ןייַז םֶדָא לֶׁש ֹוּתַעַר ביִחְרַמ ןיֹוׁש

 איז ,טְפאַהעֶגְסיֹוַא ְּךיִז רעֶטְרעיִפ ַא טאָה ,עֶלעֶדְנייַרּב איוִו ,עֶלעֶדְנייַרְּב -
 ,עֶלעֶריִט רונ ּוזיִא יִלַּכ אֵזַא סאו ,עֶנעֶרְוי ַא ןנעֶ טהעֶטְׁשְרעֶפ ,עֶנעֶרּוי ַא זיִא
 עֶטְסְרֶע איִד תֶמֲאָּב זיִא גּוא להיִפעָנ אָי ְּךאָד טאָה איז ,ְךאָד איִז ןנעֶק ְּךיִא
 -רעֶּפ טְשיִנ ְּךאָנ זיִא איִז סאוָו ,ׁשּודְח ַא זיִא ריִמ ...טְדאַטְׁש ןיִא עֶטעֶרְליִּבעֶג

 ללאְו איִז ןנעוֶו ? טְׁשיִנ רהיִא ראַּפ ּוטְסְנֶניִז סאוָו ראַפ ! ריִד ןיִא טְּבעיִל

 איִה ןָבָא םִא ,ריִד ְּךיִא גאָז ,גיִדְנעֶגְנִנמיֹוא ןעֶראָה 'רָפֲעַמ יִמיִקְמי אֵזַא ךיד
 ! תָתּומָו
 עֶר טְגאָועֶג טאָה ,ןעֶנְלאָפ ריִמ טְסְללאָז אוד זַא ,אָתיִיצ יִריִדְל םִא = ===

 רעתכ
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 לַטָׁשפ הֶדָנַה םניא ,ןעֶנאַטְׁשעֶנ רעֶמְלַא םירָפְּפ םייַּב גְנאַל טְׁשיִנ זיִא סאוָו , רּוחַּכ
 . טְפיִטְרעַּפ

 ןיִא הָעְיִרְיַא טאַהעֶנ טאָה סאוָו ,רּוחָּב רעֶנְליוִוַא ןעֶזעוֶועֶג זיִא סאָד

 ,ןענְניִו םוצ טאַהעֶנ עֶמיִטְׁש לעְֶיטְׁש ַא ּךיֹוא טאָה גוא ,תֹומָבָח עַבֶׁש עַללַא
 רעֶר ןיִא טאָה רִע .טְלעּפְׁשעֶג 'הָרּוהְיי רֶע טאָה 'פֵסֹי תַריִכְמ/ ןיא
 םיִּוהְב.הָכיִׁשְי איד טְפֶא טְגעֶלְפ רֶע : ןְרְקַח ַא ראַפ טאַהעֶג ןעֶמאָנ ַא  הֶביְִ
 ףֹוס םּוצ טאָה גוא טאַהעֶנ תֹועָט ַא טאָה לד םיַּבְמַר רעֶד זַא ,ןעֶלחאָצְרעֶד

 טְנעֶלְפ ,טְסייֵה סאָד ,דְרֶעע איִד זַא ,םֶלֹועָה תֹומא יַמְכַח איִד ּוצ ןעֶזעֶועֶג הָדֹומ

 טהעֶרְד -- ,גיִדְכעֶלייִק זיִא רֶרֶע איד םּוראוָו - ,ץרָאָה רֹודַּכ רעֶד ,ןעֶגאָז רֶע
 םֶלֹעְל ץֶרֶאָהְוו :קּוסְּפ ןיִא טהעֶטֶׁש סֶע ׁשְטאֶה .חָרְִמ וצ ביִרעַמ ןופ ךז
 םע ׁשְטאָח ,ןעֶהעֶטְׁש-הָּמֵח לֵגְלַנ ןעֶצְנאַנ םעֶד טיִמ ,ןנּוז איד גּוא ;תֶהֶמֹוע
 יֹזַא איו ,אָיְׁשק ַא ְךאָד זיִא יַא ,ןֹופָצ לֶא בַבֹוסְו םֹורָד לֶא ּךַלֹוה :טהעֶטְש
 קּוסָּפ םעֶד טאָה רע :ץּוריִּת רעֶד זיִא ?טְסּואוועֶג טְׁשיִנ ךֶלֶמֵה המלש סע טאָה

 ְֹוא טאָה ןעֶמ . הָריִקַַה יִּפ לַע טְׁשיִנ רעֶּבָא ,טְגאָזעֶג הֶצילְמַה ךֶרֶד לַע רּונ
 רעֶסיֹורְנ ַא ןייַז ּוצ בִיּוחְמ זיִא גּוא "רואָּב, ןטיִמ ְך'ַצְּת טְנְרעֶל רֶע זַא ,טְסּואוועֶג

 םיֹוא ןעֶרעֶיֹוא א ואְנ טְללעֶטְׁשעֶגְנָא טְציִא עֶללַא ןעֶּבאָה רעֶּביִראַד ,רעֶגנעֶק
 ,תעַד תַוַח ןייַז ןעֶראָהּוצ

 -רעֶד טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ְּךִז רעֶנייֵא טאָה ?רעֶגְליִו ,ּוטְסְנאָז ֶּכַרְדַא סאוָו --
 .ןעֶגאָז ןייַללַא טעֶו רעֶגְליוִו רעֶד זיִּב ןעֶטְראַנ

 ,סֵעַּכ ןיִא ןעֶפּורעֶנְּבָא רעֶגְליִו רעֶד ְּךִז טאָה יוםֶלֹונְּב םיִרָבְד הָעְבַׁשי -
 ְךאָנ טאָה רֶע רעֶרִייִא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶנייַו ןעֶגָלְׁשעֶג-רעֶּביִא םתיִא טאָה ןעֶמ סאו
 ,ןעֶנעֶל ּוצ קעוֶוַא הער ןייַז איוִו ןייַז ּוצ רֵדֵמְמ ְךיִז ּםאַהעֶג טייֵצ

 ,אייַז ראָה ,ןעֶּביֹוהעֶגְנָא להאָמ ַא ךאָנ רֶע טאָה ,אָתִיַצ יִדיִדְל םִא -
 ףיוא לעֶּבּור עֶכיֵלְטֶע ןעֶממאַּטצ ּביֹולְק ! עֶקֶאָרְט ןיִא איו ןעֶמעֶללַא ,עֶלעֶׁשְרעֶה
 --עֶצְלּז ּוצ רעֶדָא ,"ןעֶיְעטְלַא, ּוצ .דְנאַלְסיֹוא ןייק. קעוֶוַא רהאָפ , הֶאָצֹוה רעֶד
 אייז גְניִז ,יִלַּכ ןייֵד אייז זייוַועֶּב ,--טְכאַמעֶג רּודָס-רהאק םעֶד טאָה סאוָו רעֶד

 ,עֶממיִטְׁש ןייֵד ןעֶראָה ,ְלאַה ןייַד ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶללאָז ,"ימיִקְמ,אֵזַא ראָפ
 ,להאְָמ ַא ְךאָנ ריִד גאָז ְּךיִא ,דְנאָה עֶרייֵּב טיִמ ןעֶּפאַח-ּוצ ְךיִד אייֵז ןעֶלעוֶו
 עד ,עֶממיִטְׁש עֶנעֶטְלעֶז א רהֹעָו גוא עֶממיִטְׁש ראָנעֶמ ַא ויִא עֶממיִטְׁש ייד
 ףיִד ופ ןנאק סֶע גוא ,ןעֶטּוג ַא רֶעֹוא-ןַא גוא ,להיִפעָג םיֹורְג ּוטְסאָה ּוצ

 ראַפ עֶטְרעֶצְנאָק עֶטְסאָרְג איר ףיֹוא טְלעוֶו רעֶד ןיִא רעֶנייֵא  ןעֶסְקאוַו-סיֹוַא
 ו ּוטְסהעֶטְׁשְרעֶפ , םיִרָׂש גוא םיִכָלְמ

 , תרותו



 ,ןּוחטעֶנ יאָרְפ ַא רּוחָּב רעֶקְצּולְסַא טאָה ו חָלֵע אַחְת תַמ ֹותְרֹותְו -
 הא  ּםשָּפ ,ץעֶגְרעֶל ןעֶראָהְפיֹוא ,ןעֶפְראַוקעֶוַא ראָנ רֶע ללאָז אָרָמְנ איִר א
 ז רקִּומ ַא ןעֶרעוֶו

 טְסייַה רעוֶו ,טְרעוֶוְְנָאעֶג ץְלאָטְׁש רעֶגְליוִװ רעֶד טאָה 1 רעֶנייֵא רֹוטָח --
 ,ןעֶנאָז ּוצ רונ םהיא ןייַט ְּךיִא 1 ןעֶצְנאַנ ןיִא הָרֹוּת איִד ןעֶּפְראוַוְקעוֶוַא םהיִֵא

 .ךרוד םֶלַא הָניִנְנ לֹק ןייַז ּךְוד ןעֶמּוק הֵנְֵדִמ עֶרעֶכאָה ַא ּוצ ןנאק רֶע זַא
 ,הָרוּת יִא טְלעֶו רעֶד ןיִא םְראַד ןעֶמ זַא ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,ןעֶססיִו ייֵז !הָרֹוּת ןיַז
 יְֵשַא ,יִקְפָּּב אֹלְבּו םֶׁשֹוּב אֹלְּב םֶכֹועְל רׁשְפֶא יִא וָּדיֹוא הָניִנְנ יִא ,הָמְכָח יִא
 יִרּוא ןֶּב לֵאָלַצְּב זַא ,נּוא ! יִקפִרְוּב ֹותנמּואְׁש ימְל ול יֹואְו םְׁשֹוב ֹותּונְמּואְׁש יִמ

 חֶׁשֹמ איו טְנְרעֶלעֶג הֶרֹוּת איד לעיִפ יֹוַא ןעֶטְלאוָו ְּךֶמְסיִחֲא ןֶּב בֶהיֵלֲהָא נוא
 ןעֶכאַמ ,ןָּבְׁשִמ םעֶד ןֶוֹוּב לאָז סעֶי רעוֶו ןעֶועוֶועֶג טְׁשיִנ טְלאָו ,עַמֹוהְי נּוא
 וליִפֲא תֹובָא יִקְרִּפ ןייק טאָה סאוָו ,הָמֹׁש ַא רו ..םיִלָּכ איִד טיִמ ןֹורָא םעֶד
 זיּב םעֶרא ןופ .ןייַלק ויִּב םיֹורְנ ןופ ,ןעֶרּוי עֶלְלַא זַא ,טְּביֹולְנ טְנְרעֶלעֶג טְׁשיִנ

 רנ ןנאָק הֶרֹוּת איִד ּוהָרֹּת ןיִא הָלְיְלְו םֶמֹוי ןייַז קֵסֹוע ְּךיִז ןעֶזּומ ,ךייַ
 ןיֵאׁש הָרֹוּת לָכְו ,הָכאָלְמ א ףיֹוא טְנהעֶלעֶגְנָא ויִא איִז זַא ,ןעֶּבאָה םּויִק ַא
 !תֶלֵמְּב הָפֹוס הָכאָלְמ הָמֵע

 ,ץֶויוִועֶגְניֵא רעֶקָצּולְס רעֶד טאָה ו חָכאָלְמ ןייֵק טְשיִנ זיא ןעֶגניִז רעֶּבָא -
 , םיִנְּבַר טְלעֶװ רעֶד ןיִא ףְראַד ןעֶמ ,הָמָכָח ַא רעֶּכָא זיִא ןעֶגניִז -

 עְנְרעֶלְסיֹוא גוא ןעֶנְרעֶ רעֶכיֵלְטיִא ללאָז ,ְךיֹוא םיִמָכַח גוא הָכאָלְמ-יַלַעַּב,םיִדְמַלְמ
 ,ןּורְׁשַּכ רהֹעָמ ּוצרעֶד טאָה רֶע זַא ,ְּךיִז טְלהיִפ רע סאָָו םאָד

 םעֶד טְנאָרְפעֶג עֶלעֶׁשֹרעֶה טאָה ז ןעֶגְניִו טְׁשיִנ אוד טְסְנרעֶל םאָו ראַפ -
 , רעֶנליוִ

 ןיֹוׁש ְּךִא טְלאָו ,טאַהעֶנ יִלַּכ ןייַד טְלאָו ךיִא ןנעוֶו ,רעֶדּורְּב .ַעָה --
 עג רעֶגְליִװ רעֶד טאָה !ןעֶרעֶװ טְכרֶע ןנאק ריִד ןפ סאו ,ץעֶוועֶג םאָד
 תְַּתַמ ַא ,ְּךאַז ןעֶריֹועֶג ַא זיִא ןעֶגְניִז 3 הָנּועְּפ איר זיִא םאֶו ,טְרעֶוְטנָא
 סֹורַא טְׁשיִנ טעוֶו ריִד ןּופ ּביֹוא ןיִדַה תֶא ןֵּתיֵל דיִתֲע טְזיִּב אּוד גּוא ., םיקלא

 יעְנ םֶלֹוע ׁשיִעְרַמ טאָה סאוָו ,ל'תִיַּבַה לֵעַּב רעֶנְליוִו םאָד איו אָלִפַנ יִלַּכ אֵזַא

 ועֶלעֶרעיִּפ ןיַז טיִמ גוא עֶמְמיִטְׁש ןייַז טיִמ ,זְלאָה ןייַז טיִמ ֹוּתעַׁשְּב ןעֶזעוֶו
 ,יילהִּבַה לַעַּבי רעֶגליִו ןעֶנעוֶו ךאָפְׂשעֶג א ןעֶּביֹוהעֶגנָא ְךיִו טאָה םָע

 גִרְנלהאַצרעֶר טְראָהעֶג טאָה רֶע סאו ,עֶדְנעֶנעֶל ןייַז טְלהאָצרעֶד טאָה רעֶרעֶי
 טאָה לֹתיֵּבַה לַעַּב סאָד זַא ,טְלהאַצרעֶד טאָה זעֶנייֵא .לעֶטְדאָטְׁש ןייַז ןיִא

 רעֶדָא  ,לֹוּכְמאַטְס ,ויִראַּפ ,טְדאָטְׁש רעֶמיֹורְנַא רהֵעְו ןיִא לאָמ ַא טְנעוֶואַדעֶג
 אירדנסכלא



 ץפ זיִא ,רעֶנאְליִמ רעֶנְראָמ ַא ,רַׂש רעֶסיֹוְג ַא וא , םִיַרְצִמ לָׁש אֵיְרְנסְּכלַא
 ןייַז לתִיַּבַה לעַּב םייַּב טְפיֹוקעֶגְּבַא טאָה גוא ןעֶראָה ןעֶמּוקעֶג םהיִא םיִקֵחְרֶמ

 ְנִר םיִפְלֲא הֶאֵמ ראַפ --ְךיִז טְהעֶטְׁשרעֶפ ,טְדיֹוט ןייַז ְךאָנ ףיֹוא -- לעֶנְראָנ
 , בֶהֶז

 ו טָריֹוט סלתִיַּבַה לַעַּב ץכאָנ לעֶנְראָג רעֶר טְניֹוטעֶג םהיֵא טאָה סאוָו --

 ז ןנעֶר טְנניִז לעֶנְראָנ רעֶטְריֹוט ַא , ןּוהטעֶג גאָרְפ ַא רעֶנייֵא טאָה
 עֶנְבָא רעֶנאָרְפ םעֶד רעֶלהאָצעֶר רעֶד טאָה ! ץֶרָאָה םַע ןְׁשְקִמ םַּתְמ -

 ריִד טלהאָצרעֶד ןעֶמ ,ןעֶגאָרְפ תֹוׁשִק ץְלַא ףְראַד רֶע ,לעֶניִלְפ איִד ןעֶגאָלְׁ
 ניֹוט אֵמָּהְסִמ ,לעֶנראְג רעֶד םהיא ניֹוט סאוָו { ּוטְסנאָרְּפ ,תִיָהְׂש הֶׂשֲעַמ ַא

 | ְךאָד םהיִא

 ְךאָנ טאָה .ץעֶועֶועֶג טְׁשיִנ רׂש רעֶסיֹורְג ןייק ; ְךאָנ לאָמְנייֵק טְזיִּב .אוד -
 ַא איו ְךיילְנ זיִא רעֶגניִז ןעֶטְמהיִרעֶּב ַא ןופ ,לאָנְראָנ ַא ,טְרעֶלְקרעֶר רעֶנייֵא
 !טְנאיְליִרְּבַא ראַפ רֶעֶייֵהְט יֹוזַא ןעֶמ טְלהאָצעֶּב ּוטְסנייֵט סאוָו ראַּפ ; טְנאַיְליִרָּב

 ןאָׁש ַא יִקאַּמ ,לדְניִטְׁש ַא איו רהֵעְמ טְשיִנ ְךיֶלְטְנעֶנייֵא ְּךאָד זיִא םאָד
 ּו לדְנייֵטְׁש אֵזַא ןיֹוש טאָה ןעֶמ זַא ; ןופרעֶד ןעֶמ טאָה סאוָו רעֶּבָא  ,לֹדְנייֵטְׁש

 לעֶגְראָנ רעֶטְריֹוט ַא ,תואיִצְמַה רֶקָי ַא זיִא סאָד לייוַו ,םּוׁשָּפ , רהֵעמ טְׁשיִנ

 טָא , תֹוייצְמַה רֶקָי ַא ְךיֹוא זיִא ,רהיִא טהעְטְׁשֹרעֶפ ,רעֶגניִו ןעֶמיֹורְגַא ןופ
 ּוצְּבָא ןעֶנאיָליִמ טְכעֶר זיִא אייֵז ייַּב גוא ,ףיֹוראַד םיִנְלֲעּב םיִרְׂש ץעֶּפיֹורְג ןעֶננעֶז

 ,טְׁשיִנ הָנְׂשַה ןייק ןיִראַד ןעֶּבאָה ריִמ סאָו ,ָנּוא ייַּב ׁשְטאָה ,ראַפרעֶד ןעֶלהאָצ
 , הָטרעוֶו טְׁשיִנ עֶקִייַּפאְקַא סאָד זיִא

 לתְיַּבַה לַעַּב סאָר תֵעְּב זַא ,ץעֶרְנעֶנעֶל ןייַו טְלהאָצעֶד טאָה רעֶנייֵא .ְךאָנ
 ןעֶגנּולְקעֶג ןיֹוׁש טאה , ןעֶגעֶלעֶג עֶלעֶנעיו ןיא ּךאָנ ,ןעֶזעֶועֶג דְניֵק ַא ְךאָנ זיִא
 ןייק ןעֶרהאָזעֶגְנעֶמְמאַזוצ ְּךיִז ןעֶגנעֶז םיִנְזֲח .לעֶבלֹוק םיז ןייַז ןּופ טְלעֶו איִד

 ,געיוֶו ןיִא דְניִק ַא ןופ לֹוק םיִז אֵזַא ןעֶראָה ּוצ ץֶרֶאָה תֹופְנַּכ עַּבְרַאֵמ אְנְליוִו
 בָא עֶלייוֵו ַא געיִו ןופ גוא ןעֶנייַזנָא םהיא טְנעֶלְפ עֶנִייַז רעֶטְטּומ איִד תֵעְּב

 לאָז רע יֵדְּכ ,םעֶקליִּפ? טיִמ ןעֶבאָטְׁש םהיִא םיִנְזֲח איד  ןעֶגעֶלְפ ,ןעֶטעֶרְט
 עְֶמיִטְׁש עֶססִו איר ץעֶראָה לייַװרעֶד ןעֶללאָו אייז גוא ץעֶנייוו עֶּכייַהנָא
 . עֶנייַ

 איִד ּוצ נוא ,טְלהאָצרעֶד ןעֶדְנעֶגעֶל עֶכְלעֶזַא ְךאָנ ןעֶּבאָה עֶרעֶרְנַא .ְךאָנ
 טְלאוָו ןעֶמּוקעֶגֹראָפ אָד ןעֶננעֶז סאָו םיִצּויִּת גּוא תֹויְׁשק , תֹובּוׁשְּת גוא תֹולֵאַׁש

 אֵר ְּךִז טאָה סאו ,רֹוָּב רעֶנְליִו רעֶד ןנעֶו ,עֶעֶװעֶג טְׁשיִנ ףֹס ןייֵק
 עצנאנ
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 ּוהְמעַנ אַלְק ַא טְׁשיִנ טְלאָו ,טְלעֶכייֵמְׁשעֶגּוצ נוא  מְראָהעֶגוצ םייַצ עֶצְנאַנ

 ' ןֶעירְטעֶנְסיֹוא גוא ןייַרַא רעֶדְנאָטְׁש ןיִא
 רעֶנְליִו שנופ תֹוׂשֲעַמ רהיִא טְלהאָצרעֶר ןעֶמעוֶו 7 ןיִלְמ דיִנֵת יִמ תֶא --

 ריִמ אייַּב ,רעֶנְניוִו ַא רעֶנעֶריֹוּבעֶג ַא ְךאָד ןיִּב ְּךיִא ,תֹומֲהְּב 1 לֹתִיַּבַה לַעַּב
 ! ןעֶלהאָצרעֶד ךיַא ְךיִא לעוֶו ,טְגאָרְּפ

 !להאָצרעֶר ,טְגאָזעֶג עֶלעֶׁשרעֶה טאָח ,ןעֶראָה ּוצ ןְלעּבַא רהעְז ןיִּב ךיִא --
 ןעֶמ ,טְראָוטנָאעג רעֶנְליִו רעֶד טאָה ,הֶׂשֲעַמְל םֶדֹוק יאַנְּתִּנ רעַּבא --

 ו רעֶר עֶנייֵ ןיִא ןעֶׁשיִמנייַרַא טְׁשיִנ ְּךיִז ,ןעֶראָה ללאָז
 . ןעֶועוֶועֶג םיִּכְסַמ עֶללַא ןעֶּבאָה ! טוג --
 ,לֹתִיַבַה לַעַּב םנופ ןעֶלהאָצרעֶר ּוצ ְךייַא ןָא ּבייֵה ָךיִא רעֶדייֵא רונ --

 סאו .אָנְליִו טְדאָטׁש םֶצֵע רעֶד ןופ ןעֶנאָז הָמְרְקַה עֶנייֵלְקַא ךיֵא ְךיִא זומ
 עֶסיֹרְג ַא ראַפ ןיוש טאָה אָנְלֵו טדאטש ןעֶריֹוּעֶג ןייֵט םאוָו . , רהיִא טְסייַו
 א ץְלאָמְׁש רהֹעְז , רעֶגְליִװ רעֶד טאָה ן ץעֶּנעֶנעֶגְסיֹורַא ְּךיִז ןּופ טייל

 ואוו  ןעֶלהאָצרעֶד ּוצ ןעֶּבייֵהעֶגנָא טְדאָטְׁש ןעֶריֹוּבעֶג ןייַז ןּופ טְרעֶטְסייַנעּב
 טְניִפעֶג ּואו !לז ןֹואָנ רעֶנְליוִו רעֶזנּוא איוִו םֶלֹוע ןֹואָנ אזא ְּךאָנ ןעֶמ טְמהעַנ
 ןיִא ! אָנְליִו ןיִא זָנּוא ייַּב איו ,םיִׁשָרְדִמ יִּתְב עֶכלעֶזַא ,לוש אזא ְךאנ ןעֶמ

 ןֹעְמִש 'ר איו רעֶּביֹולק) הָקָהְצ ןיִמ אֵזַא ןעֶּבּפעֶג ְּךיִז טאָה טְדאָטְׁש רעֶכְלעוֶו
 הָרֹוּה לעיִפ יֹוזַא אָד זיִא ּואו נּוא ! עֶקְסּוּפ הֶקָדְצ רעֶסיֹורְנ ןייַז טיִמ ל"ז ןאָטְפאַק
 עֶרעֶזְנּוא טְנייַה ? אָנְליִו ןיִא זנּוא ייַּב אוו םיִבֹוט םיִׂשֲעַמ נּוא הָקָדְצ ,הָדֹובֲע

 םיִרְמֹוׁש ,ֹהָלֹוְנ הָקָדְצי , חָטְנ ,םיִלֹח רּוקָּב ,אָׁשיִדק הֶרָבְה , תֹורְבָה
 ,"הְרֹוּה דּוטְלַּתי ,"םיִחָרֹוא תַמָנְכַהֲה ,'הָלַּכ תסָנְכַהי ,"תֹודְמֲעַמה , "רקוּבַל

 ְךיא ןנאק ְךיִא טְנייֵט רהיִא ,'םָדָא יּיַח, , 'םיִלְהְּתי ,"תֹויַנְׁשִמ, , "סיֵׁש הָרְבֶהי
 ןייֵמ סאוָו טיִנ םעֶי טאָה טְלעֶו רעֶד ןיִא טְדאָטְש ןייק .? עֶללַא ןעֶנעֶבעֶרְסיֹוא
 -עֶג זיִא םָיָׁשּורְי איוִו , "אָטיִלְד םִלָׁשֹורי איִז ןעֶמ טְפּור טְסיִוְמּוא טְׁשיִנ ! אְנְליוִו

 רעוא טְציִא זיִא יֹוזַא ,הָּב ןיֵלָי קָדָצ ,הֶנָמֲאַנ הֶיְרִק ַא ,ץֶדְצַה ריִע ַא ןעֶועוֶו
 אָנְליִו זיִא םֶֹועָה תֹויַוַה נּוא םיִמָכַח ןיִא ּוליִפֲא ! לֵאָרְׂשִיְּב םִאָו ריִע ַא אָנְליוו

 נּוא םיִרְפֹוס . םיִמְכַח עֶכְלעֶזַא ןעֶּבעֶנעֶנְסיֹורַא טאָה סאוְו ,טְראָטְׁש עֶטְסרֶע איִד
 ןייַז ,ןהאֶזְנעֶּבעֶל ןַחֹּכַה םיִדָא איוִו ,גֶרּוּכְצניִנ ןרַהַא יֵכְדרָמ 'ר איוִנ . , םיִרְרֹוׁשְמ

 יֵכָדרְמ 'ר ,וׁשאֵרְטִׁש ּוהָיְתִּתַמ 'ר ,יִקְסועֶׁשְרעֶׁש לֶדיִא 'ר ,םֵסֹי הֶכיִמ ןהוז
 רֶׁשָפֶא טְסייֵו רהיִא . ןְנאַמְלּוׁש ןֶמְלַ 'ר גּוא ןיִפ םֵתֹוי לֵאּומְׁש 'ר  ,ןאיְנּולְּפ
 טְשיִנ טְסייֵו גוא טְׁשיִנ טְנֶעייֵל רהיִא לייַװ ,ןעֶזעֶועֶג ןעֶגנעֶז אייֵז רעוֶו טְׁשיִנ
 םיִטכח עֶללַא איִר זַא , ןעֶפיִוו עֶׁשְז-טייַז 1 טְלעוֶו רעֶר ףיֹוא ְךיִז טּוהְט סֶע סאָמ

 ןעבאה
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  יֲחוא טְכאַמעֶג קירוצ ןעֶּבאָה אייז :ןעֶזעֶועֶג תנׁשֹויְל הָרְֶע ריוֲחַמ ןעֶּבאָה
 / זַא גוא ,הָפִי הְָּׁשי ַא ראפ ,ןֹוׁשָל ַא ראַּפ - ׁשֶרֹוקַה ןֹוׁשָל ןעֶסעֶנרעֶפ ןעֶזאָלרעֶפ
  ,יַא ותֹוקיִתְמ ןופ ןעֶקעֶל רעֶגניִפ איד ןעֶמ חמ םיִרָפְמ עֶרֶעייז טְגֶעייל ןעֶמ
 . טֶניֹוא איֵד ,ךעָליִָפפ ׁשֶרֹוקַה.ֹׁשל עֶרעֶייו ןעֶגעֶיַל לאָמ ַא ּוטְסלאוָו , עֶלעֶׁשְרעֶה
 | !עֶנעֶפָא ריד ּךיִז ןעֶטְלאָו

  ֶנְסיֹרַא רעֶקְצּולְמ רעֶד ְּךִז טאָה ,ּטייַל רעֶנאָׂש ַא ןעֶרעוֶו ּוטְסעֶו -
 / עא ,ץֵח רהאָק ַא ןרעֶו דְנאַלְסיֹוא ןייק ןעֶרהאָפ ריִד רֶג טְסייֵה טָא , טְּפאַח
 / םיִסְרּוקְפַא ,טְׁשיִנ םהיִא ראָה ! םיִנֹוצִח םיִרָּפְס ןעֶנְרעֶל ןיֹוׁש ריִד רע טְסייֵה טָא

 -יעֶרעֶו וצ םורקְפַא אזא ְךֹוא ְךיז ְרייְֵׁש רֶע גוא ץֶּבעֶגעְֶסֹורַא אָנְיוִו טאָה
 | איִטְחַמ גוא אֵטֹוחַא ,טָבְנ ןֶּב םעברֶי ַא

 ,ןעֶּפּורעְֶּבָא עֶלעֶׁשְרעֶה ּךיִז טאָה ו חֶתּונְנ יֵדֵל אָּב הֶּתַא תֶחָבְׁש ְךֹּתִמ --
 רְֶפָא ,ןּוהְטעֶג ירְׁשֹעֶג ַא רעֶגְיוִו רעֶד טאָה 1 גְנּוי רעֶּבאָרג רעֶקְצּולס --

 רעֶטְסאָרְג רעֶד נּוא ,םיִרעָיֹוּפ טיִמ ללופ ףֶראָד ַא 1 טְדאָטְׂש ַא זיִא קצּולס ןייד

 שְרעֶזְנא רעֶּפייֵפ עֶקְיאַׁש ןיֵא ּולִפֲא טְׁשיִנ שייַּב ךיִא ו יִקאַמ ּוטְיִּב איז ןּופ
 ו קְפִס יֵלֹורְג עֶנייֵר עֶללַא םיֹוא

 נָא ְּךיִז טאָה םֶע נּוא ,ןעֶניְִׁשעֶנ טְׁשיִנ ְּךיֹוא טאָה רעֶקְצּולְפ רעֶר רעֶּבָא
 טאָה עַלעֶׁשְרעֶה ויִּב ,אָנְיִו גוא קְצּולְפ רעֶּביִא תֶקֹולְחַמ עֶסיֹורְנ א  ץֶּביֹוהעֶג
 ,ןּוגנ אָרְמִנ ַא טיִמ .ןעֶגְנּזעֶגְסיֹוא

 לַעַּב םנּופ ןעֶלהאָצרעֶר ןעֶּביֹוהעֶגנָא טְסאָח אוד ! תֹויְָחְּב םִיִמְו דְַּּב חַתֶּפ--
 זַא ,טְׁשיִנ טְסייוַו רעוֶו ; אְנְליִו יֵלֹודְנ עֶנייֵד ףיֹוא ןעֶכאַרְקעֶנְפיֹורַא ּוטְזיִּב לֹתְיַּבַת
 רעֶסעֶּב להאָצרעֶד 1 ׁשֵרֵחְמ אָד ּוטְזִּב סאוָו נּוא ,םיִלֹודְנ טאַהעֶג טאָה אָנְליוו

 סאָו ו ץֶזעֶועֶג רֶע ויִא ןגעוֶו ז לֹתִיַּבַר לעַּב סאָד ץֶועוועֶג ויִא רעוֶו ,רֵרְֵּ
 . ןעֶכאַו עֶניִטייַז ןייַרַא ׁשיִמ טְׁשיִנ גּוא ,ןעֶראוָועֶג טיִמ זיִא

 ןפ עַבֶמ איד ,טְרעוֶוטנָאעֶג רעֶגְיוִו רעֶד טאָה !וויָבׁשֹוי לַע םֹוקָמ ןֵח --
 ןעֶריֹוּבעֶג ןייַז ּופ תֹולֲעַמ ְךאָנ ןעֶלהאָצרעֶד ּוצ יֹוַא ןיֹוש זיִא ןעֶׁשנעֶמ ַא

 ,רעֶריװ . תֹולֲעַמ עֶרהיִא ןופ עֶנייֵא ןעֶנעוֶו ייֵר ּוצ טְסּוק םע תֵעְּב ,טְדאָטְׁש
 חָמָרְכַה עֶנייַלְהַא רנ ךייַא גאז ְךֶא וַא ,טְגאָזעֶג הָלְְּתַכְל ךאָד ךיִא ּבאָה
 , אָנְליוִו ַחֹּכִמ

 עֶלעֶשְרעֶה טאָה ורּפַמַה ףונ ןראפ רעֶסאָרְנ זיִא רעֶּבָא  תֶמְרְקַה ןייַד -
 עֶטְכיִׁשעֶג איר ןעֶראָה רתֹעְז ךיִז טְליוִו ריִמ ,לאָמ ַא ןיֹוׁש להאָצרעֶד ,טְנאזעֶג
 , לתיַּבַה לַעַּב ם'נופ

 רעֶד טאָה , גיִדְנעֶלהאָצרעֶר טְראָהעֶג אָנְליִו ןייֵמ ןיִא ּבאָח ְּךיִא איו ו טּוג --
 רענליוו
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 שְראָועֶג םֶמְוּפְמ תֶמֶאָּב לֹתִיַּבַה לַעַּב רעֶד זיא - ןעֶּביועֶגנָא רעֶדיִח רעֶגליו
 טְסְקאַו סאָד וַא ,ץעֶהעֶזעֶג טאָה ןעֶמ .ץֶועֶועֶג רֶניֵק ַא ְךאָנ זיִא רֶע תַעְּב
 ְןאָד ויִא סאָד ,ןעֶרעֶר ּוצ סאו אָטְׁשיִנ זיִא ןעֶגניז ןייַז ןופ ! ִלַּכ עֶרעֶייִהְּט ַא
 לעֶרעיִפ ןיִא ּוליפֲא ,לֵאָוְׂשִיְּב ֹותֹומְּכ וָרֲחַא ַחיִנָה אֹלָׁש זַא ,ַעּורְי רָבָד ַא
 עֶמ טאָה ןָא ןעֶטייֵצ םֶדָקְמַה דַוָד ןּופ זַא ,גִלֵפְד ןאַמ תל זיִא ןעֶלעיִּמְׁש
 ףיֹוא טְגאָעֶג יִקאַמ טאָה ןעֶמ נּוא 1טְראָהעֶג טְׁשיִנ ןעֶליְִׁש לעֶרעיִפ ץִמ אַזַא
 עְקְנעֶרעֶג סאָו ,טייַל עֶטְלַא ןעֶּבאָה ריִמ . ירוָד רֹונָּכ, םעֶד טאָה רָע זַא , םהיִא
 סאָר סאָו טְראָהעֶג רעֶטְראָו ׁשֶמֵמ ןעֶּבאָה איִיַו זַא ,ןעֶראוְׁשעֶנ ,ְךאָנ םהיִא
 םֹוּיַה רַע ְּךאָנ . טְלעיִפְׁשעֶנ טאָה רֶע תַעְּב שְדעֶרעֶנְסיֹורַא טאָה םְנייֵז עֶלעֶרעיִמ
 רנ טְלעִּפְׁשעֶג טְׁשיִנ טאָה עֶלעֶרעיִּפ םֹלֹתַּבַהלַעַּב םעֶ זַא ,ןעֶמ טְנאָז
 םהיִא טאָה סֶע רעוֶו טְכאַרְּבעֶנ ןעֶרעֶרהט ּוצ גוא טדעֶרעֶנ ןעֶצְראָה םּוצ ,טְדעֶרעֶג

 ןיִא ןעֶּבעֶגְנירַא טְנאָקעֶג רֶע טאָה להיֵפעָנ אֵזַא טְראָהעֶג גיִרְנעֶלעיִפְׁש רונ
 רעֶר ןיִא רעֶנייֵא רַאֹות-הַפְי ַא ןֶועֶועֶג רָע זיִא םעֶד ץּוח .םעֶנוטְׂש אָּד
 .ןעֶרהאְי עֶנעֶי ןיִא איו ,ןעֶזעֶועֶג םּורְפ זיִא גוא ןעֶגְרעֶל םונ טְנאָקעֶג ,טְלעוֶו
 טהעֶטְׁשרעֶּפ סֶע--.ליִכְׂשַמ רעֶטְסאָרְג רעֶד רֶׁשְפֶא ןעֶועֶועֶג רֶע טְלאָָו טְנייַה -
 ֶתָה ַא ויִא רֶע נוא ,םיִנָלֲעַּב םהיִא ףיֹוא ןעֶנּפעֶג ךיִז ןעֶּבאָה סֶע וַא ,ךֵז
 רֶניֵק ַא ְךאָנ ויִא רֶע תַעְּב ,הָריֵחְיתַּב א םֶריִבְנ ןעֶסיֹורְנ ַא ראַפ ןעֶראועֶג
 רעֶר דאָנ הֶּכיֵת נּוא ,ץעֶועֶועֶג הָנּתֲה ןייַז ןיֹוׁש זיִא תֶוְצִמ רֵּכ ּוצ .ץועֶועֶג
 רעֶסיֹורְג רעֶנְליוו ןיִא ןְזַח טְראָטְׁש ראַּפ ןעֶמּונעֶגְיֹוא םהיִא ןעֶמ טאָה הָנּותֲח
 רעֶגְליִו ןיִא !זיִא סאָד דֹובָּכַא ואַּפ סאָו ןעֶסְפיִו טְפראַד רהיִא .לנֹׁש

 ופ גא ,ליִנְָו קְזא ץֶועֶועֶג ְזֵח אָמֶּתְסִמ לאָמ עֶללַא זיִא לוש רֶמסיֹוְנ
 ןיֹוׁש טְנייוועֶּב ןייֵללַא סאָד ,ןעֶזעֶועֶג רַחֹוּב םהיִא ןעֶמ טאָה ןעֶנעֶטְטסעֶד
 לַעַּב !ןעֶשרעֶג םהיִא טאָה ןעֶמ .ץֶגְנִז ןיִא ןעֶועֶועֶג זיִא רֶע םיֹוהְג איו
 ,לעֶנויַא זיִא ,ןָזֵח טְראָטְׁש רעֶנְליִו זַא ,ןעֶנאָז טְׁשיִנ לאָז ןעֶמ יֵדְּכ ,ילְוַּבַה
 נוא ןעֶרהאָי ןיִא .רעֶטְּבייַועֶּבַא !זְנּוא ייַּב טְסייֵה ילֹתִיַּבַה-לעַּב, -- לֹרוחָּב ַא

 ץֶזומ רֹומָל ןראַפ טְגעֶלְפ גוא ,ןעֶזעֶועֶג דְניֵק א ְךאָנ רעֶּבָא רֶע זיִא לּודַנ ןיִא
 טְראָהעֶג לאָמְניֵא רונ םהיִא טאָה םִע רעֶו .לעֶקְנאַּב ַא ףיֹוא ןעֶהעֶטְש
 ,םיִנּוגָנ עֶׁשיִרּי עֶנייו , ןעֶסעֶנראַפ טְנאָקעֶג טְשיִנ ןיֹוׁש םהיִא טאָה ,יִדְנעֶנוְואַד
 ,טְכאַמעֶג ְךייוַו ץְראַה ןרעֶנייֵטְׁש ַא טְסְּבלעֶז טאָה םִע ,ץְנעֶרְק רעֶׁשיִרּוי ןייַז
 עֶנ ויִא ןעֶמ גּוא ןעֶגנּולְקעֶג טאָה טְלעֶו ,איד , ןעֶססאָנוצ ןעֶרעֶרהְט ןיִא גוא
 תֹולהְק עֶׁשיִרּוי עֶטְסאָרְג איִד ןופ .ץֶרָאָה תֹופְנּכ עְַּראַט ןעֶראָה םהיִא ןעֶמּק
 ׁשְטאָח לאָמ ַא איו ייַּכ ללאָז רֶע ,טְקִיִׁשעֶג םיִחּולָׁש םתיִא ְךאָנ ןעֶמ אָה
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 ןעֶמ :ןעֶרחאַפ םהיִא ןעֶואָלעֶג טְׁשיִנ טאָה אְנְליִו רונ ; ןעֶנוְואַד דֹומִע ץֹראַפ
 יהיו ואוו -- ,םֹוּיַה יִהְיַו זיִּב . םֹהיִא ןהֶא ןעֶּבעֶל טְנאַקעֶג טְׁשיִנ טּוׁשָּפ טאָה

 -א ריִבְנ ןעֶסיֹורְג א ןעֶנאָרְטְנָא טְּפראַדעֶּב ןעֶּבאָה םיִדֵׂש איִד נוא - הֶרֶצ ַא זיִא
 לֶהק רעֶנְליִו ייַּב טאָה רֶע נוא ,ֹוׁשְראַו טְדאָטְׁש רעֶסיֹורְנ רעֶד ןּופ ריִדַא
 טיאד ,יֹׁשְראוַו ןייק ןעֶרהאָּפ טְזאָלעֶג לֹתִיַּבַה לַעַּב םעֶד טאָה ןעֶמ .טְלעֶופעֶג
 יֹושְראַו ןיִא רע טאָה ,אּונ ,אונ ,קיַרּוצ דְלאַּב ןעֶמְמּוק גּוא ןּוהְט ןעוֶואַד ַא
 -אֵרְנ נּוא ןעֶּפאַרְנ , םיִרָׂש ,טְמעֶרּוטְׁשעֶג יֹוׁשְראַו טאָה סֶע ן ןּוהְמעֶג ןעוֶואַד ַא

 ו ןעעֶוועֶג קיִלְְנּוא ןייַז זיִא רעֶּבָא סאָר ; ןעֶראָה ןעֶמּוקעֶג םהיִא ןעֶנעֶז םעֶגיִפ
 ןעֶסעֶגרעֶּפ רַע טאָה ץעֶּנעֶגעֶגּבָא םהיִא ןעֶּבאָה ייֵז סאָוָו ,דֹובָּכ םיֹורְנ ןּופ
 ןנאק םהיִא זַא ,טְנאַמְרעֶד טְׁשיִנ ְּךיִז טאָה רֶע גוא ,זיִא רֶע סאוָו גוא רעֶו

 ןֶּבעֶּוצּבֶא ןעֶרעיֶרעֶּביִא טְואֶלעֶג ְךיִז טאָה רֶע .. ןעֶכאַמ ןֹויָסִנ רעֶמיֹורְג ַא ּךיִז
 טְרעֶצְנאָק אַזַא אָמָהֶמִמ טאָה ןעֶמ ,רעֶטַאעֶט רעֶיֹׁשְראַו ןעֶסיֹורְנ ןיִא טְרעֶצְנאַק
 : .טיהענ םוכ

 ןייללַא טאָה סאוָו ;רעֶטְכאַמ ַא ס'ףאַרג ןעֶסיֹורְנ ַא , עֶטְניִלייֵרְפ ַא .,עֶנייֵא

 ךיִז טאָה ,ןעֶזעוֶועֶג ראֹוּת-תַפָי עֶסיֹורְג ַא זיִא גוא ןעֶגְניִז טְנאָקעֶג טונ ְךיֹוא
 רהיִא ןעֶּבאָה םיִריֹוטְקאָד עֶללַא זַא ,טְּבעיִלְרעֶּפ יֹוזַא טְרעֶצְנאָק ץתעַּב םהיִא ןיִא

 ..יםהיִא טיִמ ןעֶּבאָה הָנותֲח טְׁשיִנ טעֶו איִז ּביֹוא ןעֶּבעֶל סאָד טְגאָעֶגְבָ
 א רָלעֶג ּונעָג ןעֶטְסאק טְואָלעֶג ְּךיִז טאָה ןעֶמ זַא ,ְךיִז טהעֶטְש-.ָּכ ,ּונ
 -נייֵא--א ןעֶרעוֶו ללאָז רֶע ,לֹתיַּבַח-לעּב םייַּב .שְלֶעַוּפעֶג טאָה ןעֶמ ויִּב תֹוחֹּכ
 זאַּב ןייק גוא ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ הֶׂשֹעַמ ןייק ןּופ טאָה רֶע . רהיִא ּוצ רעֶהעֶנ
 ןעֶגְניִז ןייז רּונ לליוִו איִז : טְנייֵטעֶג טאַלְג טאָה רֶעֶי ,טְרעֶלקעֶג טְׁשיִנ תֹליִלֲח

 איִו זיִא עֶסיֹוהְג ַא עֶשֶניִבַמ ַא טֵרְפִּב ? טיִנ םאוָו ראַפ ,ןעֶראָה ןעֶלעיִּפְׁש גּוא
 ןעֶראָה ּוצ טְנייֵמעֶג יקאט רֶעי טאה ,ְךיֹוא ְךאָד איִז טְגְניִז ןייֵלְלַא נּוא ,ְךאָד

 .ךיֹוא גְנאַזעֶג רהיא
 רעד ןיֹוׁש זיִא סאָד גתא ,אָרֶמְנ איִד רעֶּבָא טְגאָז !הָוְרע הֶׁשֲאְּב לֹוק

 ֶייֵהְּט א ןעֶגנּועֶגבֶא טאָה רע זַא ,לאָטְנייֵא ..ןעֶזעוֶועֶג רעֶנייַו לשְכִמ רעֶטְׁשְרֶע
 ןפ ןעֶזעוֶועֶג רעימ גּוא טְציִוְׁשְרעֶפ רהֹעְז זיִא גּוא ,רהיִא ייַּב טְרעֶצְנאַק ןעֶר

 ןייַייַפ סאָר . ןעֶהּורְּבְא ְךיז רֶדֵח א ןיא ןעֶגְנאַנעגְנייַרַא רעֶי זיִא ,להיִּפעָג םיֹוהְ
 ,ןעֶגְנאַנעֶנְבאֶנ םהיֵא ןיִא גוא טְראַועֶג עַנֶר איִד ףיֹוא יִקאַט רעֶּבָא טאָה
 טְנאַז ,ןעֶזעוֶועֶג שפּוׁשָּכְּב זיִא סאוָו ,עֶרעֶייֵהְט ַא ךוט עֶנעֶדייֵז ַא ןעֶמּונעֶגסיֹורא
 איז טאָה ְךאָנְרעֶד ; םיִנָּפ ם'כּופ םייוַוְׁש ןעֶד טְשיוִועֶגְּבָא םהיִא טאָה נוא ,ןעֶמ
 ךױא זיִא סאָו ,רעֶכאָּפ םעֶנעֶדְלאָנ ןרָעייַהְט רהיִא טיִמ טְלהיֵקעֶג םהיִא

 ןעזעוועג
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 ,רהעמ ץלַא םהיִא ףיֹוא םוׁשַּכ ןעֶד ןעֶזאלְּנעֶגְפיֹורַא טאָה נּוא ,ףּוׁשַּכ טיִמ ןֶזעוֶועֶנ
 ןעֶּביֹוהעֶגְנָא טאָה ץְראַה ןייז ...ןעֶסעֶגְרעֶפ ְּךיִז נוא טְלעוֶו איִד טאָה רֶע זיִּב
 רֶע טלהיִּפעָג טאָה רע ,ןייֵלייֵרְפ םעֶד ּוצ עָּבעיִל רעֶכיִלְקעֶרְׁש ַא ןופ ןעֶנְנעֶרְּב
 -עֶגְנייֵרא רֶע זיִא ,ןעֶמ טְלהאָצְרעֶד ,נאָט םעֶנעֶי ןופ ,,.רהיִא ְךאָנ טְּבֶראַּטְׁש
 םיֹוא טאָה ,ןעֶנְניִז וצ טראָהעֶנְפיֹוא טאָה ,הָרֹוהְׁש-הָרֶמ עֶּפעיִט ַא ןיִא ןעֶללאַּפ
 טְכּואועֶג טְׁשיִנ טאָה רעֶניֵק ...ּוליִפֲא ןעֶדעֶר ּוצ נּוא ןעֶטסע ּוצ טְראָהעֶנ
 -ּוצ-סיֹוא ןעֶמעוֶו ראַפ טאַהעֶג טְׁשיִנ ץְראַה ןייַז טאָה רֶע . זיִא םֹהיִא סאוָו
 טגעֶרְּב סֶע איו ,טְגְנאָּב רע איוִו ,ןעֶלהאָצְרעֶד ראָנ טְנאָקעֶג טְׁשיִנ נּוא ןעֶדעֶר
 טאָה ,עַרֶה רֶצֵי םעֶד ןעֶּעֶנכאָנ טְׁשיִנ ,,,!רהיִא ּוצ הָבֲהַא איִד םהיִא ןיִא
 רעֶד םהיִא טאָה ,יֹוׁשְראוַו ןופ ןעֶרהאַּפקעוֶוַא רעֶּבָא ,טאַהעֶג ַחֹּכ ְּךאָנ רֶע

 םייֵהַא הָיִסְנ ןייז עֶועֶנעֶג הָחוד ץֶלַא טאָה רֶע גּוא ,ןעֶזאָלעֶג טְׁשיִנ םוׁשַּ
 ןעֶּבאָה לֶהֵק רעֶנְלוִו נוא ּבייוַו ןייַז זיִּב ,גאט ַא ְךאָנ ףיֹוא ,ְךאָו ַא .ְּךאָנ ףיֹוא
 ּוצ ןעֶמּוקעֶג ןעֶנעֶו א םהיֵא ףיֹוא ְךיִז עֶפראוַרעֶר טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ןיֹוׁש
 ,יֹוׁשְראוו ןייק ןעֶפיֹול

 רֶעייֵז ןעֶּבאָה אייֵז זַא ,ןעֶזעֶועֶג רַעַצ גוא קעֶרְׁש רעֶייִז זיא םיֹורְנ איוִו

 .ראָפ ְּךיִז ןעֶמ ןנאק ,ןעֶנּופעֶג רעֶטְסְניִפ יֹזַא ,גיִרעֶיֹורְט יֹוזַא בֹוט-ןֶבֶא ןְרעייַהְט
 :  ןעֶללעֶטְׁש

 נייֵז ּבייוַו סאָד םהיִא זיִא יז ןעֶּבעֶל ןייֵמ  ,ןיֹורק ןייֵט ריִד זיִא סאוָו
 ןעֶהעֶמְׁשְרעֶּפ ןנאק ןעֶמ םּוראוָו ; ןייוֵועֶג רעֶטיִּב ַא טיִמ זְלאַה ןפיֹוא ןעֶלְלאַפעֶג
 רעֶרעֶייהְט רעֶזְנּוא ,ךייִא טְלהעֶפ סאוָוו .טאַהעֶג ּבעיִל םהיִא טאָה איִז איוִו

 גּוא ,דְנאָה איִד ןעֶכאָרְּבעֶג ,טְנאָרְפעֶג טייל עֶסיֹוהְנ רעֶגְניוִו ןעֶּבאָה 'ל ןזח
 ,טְשיִג ראָג רונ ..םיִנָּכ םאֵלְּב ןייַז ףיֹוא גיִדְנעֶקוק ןעֶסאָנעֶג יז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶרהְט
 ראַה סאָד ,תֹונְמֲהַר טיִמ  ּבייוַו ןייַז ףיֹוא טקוק רע !  םיִרוּבַד ןייֵק אָטְׁשיִנ
 םהיִא זיִא איִז זַא ,סייוַו רֶע ,ןעֶנאָלק גּוא ןעֶנִייוו רהיִא ןּופ םהיִא טהעֶנּוצ
 ןנאק סאוָו רעֶּבָא ; םהיִא ראַפ ןעֶּנעֶנְקעֶוַא ןעֶּבעֶל רהיִא טְלאָו איִז זַא ,,ייֵרְמ
 -היִא ןופ ןעֶדְנּוּנעֶגְנָא גְניִלְצּולְּפ ְּךיִז טאָה ץְראַה ןייַז זַא ,  ןעֶפְלעֶה רתיִא רע
 ְךאָנ - ןייֵלייֵרְפ םעֶנעֶי ּוצ ןעֶראוָועֶג ןעֶדְנּוּבעֶנּוצ םוׁשָּכ ןעֶרעוֶוְׁש ַא ךרוד זיִא גוא

 ..+ עֶּבעיִל ןופ טְּבְראַמְׁש נּוא טְגְנאָּב רע ןעֶבְלעוֶו
 םהיִא ןעֶּבאָה סאוָו ,טייַל עֶפיֹורְג רעֶנְיוו ןּופ ןעֶרעֶרהְמ איד ףיֹוא טקוק רֶע

 יַּב טאָה םהיִא :וא ,ןעֶּבעֶגעֶגְּבָא דֹובְּכ ,ןעֶנאֶרְטעֶג דְנאָה איִד ףיֹוא ניִדְנאָּטְׁש
 ןעֶצְראַה ןיִא דְנּואוו ןייַז אייז ןנאק רע רעֶּבא ,טְלהעֶּפעֶג טְׁשיִנ בוט-לָּכ ןּופ ייֵז

 טעֶּב רע .,רעֶפְפאָרְג ,רעֶסְכאָרְג ןעֶרעװ ןעֶצְרעֶמְׁש עֶנייֵז גּוא ,ץעֶוייֵט טְשיִנ
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 ננ זיִא ןעֶּבעֶל ןייַז ;סזאט םהיִא זיִא טְלעוֶו איִד  ,ןעֶכיִנ ַא טְריֹוט ַא טטאָנ
 ...ןעֶפאָה טְׁשיִנ ראָנ רֶע ןנאק לאָמַא ןעֶּבאָה ּוצ איִז גּוא ןייֵלייֵרְּפ םאָה

 ,טְכאַרְּבעֶנ םהיִא ּוצ ןעֶראָפעֶפאָרְּפ נּוא םיִריֹוטְקאָר עֶטְסאָרְג איִד טאָה ןעֶמ
 יעָנ רּונ ןעֶּבאָה ייֵז ,ןעֶהעֶנְרעֶד טְגאָקעֶג טְׁשיִנ טייַתְקְנאַרְק ןייַז ןעֶּכאָה אייז
 ןפ טְצאַלְּפ םֶנייֵז ץְראַה סאָד גוא ,להיִּפעָנ לעיִפ ּוצ טאָה רֶע זַא :טְנאָז

 ,להיַפעָנ
 ןיז טאָה רֶע וזיִא םהיִא סאוָו טְסּואוועֶג טאָה ןייֵללַא רֶע רּונ ,רעֶנייֵק

 איִז דְנאַה ַא ןעֶקעֶרְטְׁשסיֹוא רעֶּבָא ,ְךיִו ראַפ ןעֶהעֶועֶנ טְנֶעֶהאָנ יֹוזַא הָאּופְר
 ראַפ !ןֹֿטָנ ּבייוַו ןייַז רָע ללאָז .,.טנאק עֶנ טְׁשיִנ רֶע טאָה ,ןעֶמהעֶג ּוצ
 איו !ןעֶּנעֶלְרעֶּביִא םאָד איִז טעוֶו איִװ ? רהיִא ּוצ רֶע טאָה סאָו ,, ,1 סאוָו
 ץְראַה אֵזַא ןיֹוׁש רע. ללאָז נּוא ,,.וןעֶכאַמ ץְראַה תויְְזְכַא אֵזַא ְךיִז רֶע ןנאק

 טְשיִנ ךאָד ויִא ןייֵליַרְפ סאָד 1 תֶנּעְּפ איד ויִא סאו ,ןּוהְמ ּוצ םאָד ןעֶּכאָה
 ֹורַא סאָד שייֵקֶנייַלְק ַא ראָנ ז ןעֶטייַּב הָנּומֲא ןייַז רֶע ללאָז ..עֶשיִּוי ןייק;
 ַא טאַהעֶג ְּךאָד רו טאָה םיִּפִע !ןעֶּבאָה ּוצ הָנָׁשֲחַמְּב ראָנ רעֶרָא ןעֶדעֶרּוצ
 םהיִא ןיִא רעֶרעֶי ּךאָד טאָה םאָד ...ץְראַה ׁשיִרּוי תֶמֲאץַא ,ץראַה ׁשיִרּי
 עֶגייֵז ןיִא טְראָהעֶג ץְכאָרְק ןעֶׁשיִרּוי ןייַז רזנ טאָּת ןעֶמ ןנעוֶו ,ןעֶהעֶזעֶג ׁשּוחְּב
 וצ רונ ןעֶּביִלְבעֶג טְׁשיִנ הָריַרְּב ןייק זיִא םהיִא ,ןייֵנ .םיִנּוגְנ עֶניִרֶעֹוהְט  עֶססיִ
 טעֶו רע זיִּב ,ןעֶגְנאָּב גוא ןעדִייל לליטש ,ןעֶצְראַה ןיא :יִטייוו ןייַז ןעֶנאֶרְמ
 ללאָז סאוָו ,טְדִיֹוט םעֶד ןעֶטְראוַוְרעֶד נּוא ,ןעֶהעֶנְסיֹוא טְכיֵל א איוִו וייוְכעֶלְסיִּב

 :ץועֶועֶג יִקאַט זיִא יֹזַא גּוא ... ןעֶזייְֵסיֹוא ןעֶּבעֶל ןעֶכיִלְנייַפ אַזַא  ןופ םהיִא
 יש רֶע טאָה דּומָע ןראַפ ,טְכאַרְּבעֶג אָנְיִו ןיִא קיִרּוצ םהיִא טאָה ןעֶמ
 טְׁשיִג םעֶנייֵק םיִמ טאָה רֶע !ןעֶנְואַד טְנאָקעֶג טְׁשיִנ גּוא טְלאָועֶג טְׁשיִנ
 איד לאָמַא איוִו ,דְנאַו ןפיֹוא ןעֶגְנאַהעֶנְפיֹוא רע טאָה עֶלעֶרעיִּפ ץייַז ,טְדעֶרעֶג
 "ה ריִׁש תֶא ריִׁשָנ ְּךיִא א ,ילָבָּב תֹורֲהַני איִד ןּופ םיִבָרֲע איִד ּףיֹוא - םיִיַול
 ןעֶדְנּוּנעֶגּוצ זיִא ץְראַה ןייַז נּוא ,ןעֶגְיִז גְנאזעֶג ׁשיִדּי ְךאָנ רע ללאָז איו
 ןנעֶו רונ .,,ו ןּוהטעֶג ףוׁשַּכ א םהיִא טאָה סאוָו ,עֶניִפאַרָג א ןייֵלייַרְפ ַא ּוצ
 -עֶנְמּוא גוא ,ריִׁשַה ַחּור רעֶד םהיִא ףיֹוא ףיֹורַא ְךאָנ טְגעֶלְפ ןנעוֶו טְׁשיִנ

 ןעֶגְנאַל ּוצ גאַטְנאָט ןעֶטְסאָרְּפ ַא ׁשֹרְְמִ-תיַּב ןיִא רעֶדָא םייַה רעֶד ןיִא יִדְנעֶה
 סכאַלְּב םיִנְּפ םאָד גּוא טכארטרעפ ,ןעֶזאָלעֶגּבארָא תילמ ץטימ ,'םוחר אּוהְו

 וַא ,לרעֶנייטְׁש ַא ץהָּט גאָזַא לֹליִטְׁש גְנילְצּלְּפ יז רֶע טְגעֶלְפ ,ךלאק איו
 -עֶג ראָלְק ןעֶמ טאָה לרעֶגיֵטְׁש םעֶד ןיא ..ןעֶהעֶג ּוצ טנאקעֶג טאָה ןייטש ַא
 ןיֹוׁש איִז ללאָז רֶע ,טּפאָנ ייַּב ְךיִּבעֶג ְךיז טעֶּב הֶמֶׁשְנ עֶנייֵר ןיינ איונ טְראָה
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 ןנאַד טְנאָקעֶג רֶע טאָּת סאָו ,ּךַא .ףונ ןעֶטְפּוׁשַּכְב ןעֶדְנעֶדייֵל סְנופ ןעֶזייְֵסיֹוא
 ,..! ןייַז ׁשֵּפָנַה יַיּונָע עֶנייַז טְנּומעֶג ןעֶּבאָה סיֹורְג איוִו נּוא ...ןעֶרעֶלְק

 טְלאָק ןופ גוא ןעֶנייַו עֶרעֶייַהְט ןּופ טְכאַמעֶג סעֶנאַו םהיִא טאָה ןעֶמ
 לאָטְנייַא גיִדְנעֶציִז 1 טְסיִזְמּוא ץְלַא רּונ ,ןעֶפְלעֶה סאָד טעוֶו ריִמאָמ ,רעֶסְסאוַו

 איד ןעֶגְניִז ּוצ ןעֶּביֹהעֶגְנָא גְנילְצּולְּפ רֶע טאָה ,עֶנאַו עֶטְלאָק וייֵא-ַא ןיֵא
 ןעֶננעֶז סאוָו עֶללַא "1 םִיַמָט יּוׁשָמ קֶדֶצְב ּונֵדְדֹוע, !םיִדָלְי יִאּולְחַּת ןּופ הָחיִלְס

 ׁשּוהְּב טאָה ןעֶמ :ןייוַועֶנ ןופ ןעֶראועֶג ןעֶססאָנּוצ ןעֶגנעֶז ןעֶננאַטְׁשעֶג ייֵּבְרעֶד
 ןעֶגיֹוא עֶנייַז ..ןּונַנ םעֶד ןיִא ְךיִז טְסיִנּוצ םֶנייֵז ץְראַה עֶצְנאַנ סאָד איוַו ןעֶהעֶזעֶג
 ןעֶנייֵש ןעֶּביֵתעֶגְנָא קיִרּוצ טאָה םיִנָּפ סאָד ,ןעֶראוָועֶג גיִטְכיִל גיִלְצּולְּפ ןעֶגנעֶז
 ןייק ןיֹוׁש טאָה ףּונ רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶטעֶרְטעֶנְּבא טאָה םׁשַּכ רעֶר ,לאָמ ַא איו
 -סיֹורַא עֶנאַו ןּופ םהיִא טאָה ןעֶמ איוִו םָּכיֵּת נּוא ..,ןעֶּבעֶל ּוצ טאַהעֶנ ַחֹּכ

 נא ץֶטְנאַקעֶּב עֶללַא טיִמ ךיז טְנעֶגעֶועֶג ,טְגאָזעֶג יּורַו רֶע טאָה ןעֶמּונעֶג
 -עֶג ׁשֹוהְק א איוִו לליֵטְׁש זיִא נּוא ,ּבייוו ןייַז ןעֶטעֶּבעֶנ הָליֵחְמ , דְנייַרְפ עֶטּונ

 נּוא ןייַּפ עֶרעֶוְׁש עֶגְנאַל ךאָנ ,ןעֶּברַאְטְׁשעֶנ רע זיִא ךיִּבעֶג נוי .. ןעֶבְראָטְׁש
 -.טאַהעֶג טְׁשיִנ ּוליפֲא םיִרנעֶּב ןייק; אייֵז ןופ טאָה ׁשְנעֶמ ןייק סאוָו ,רַעַצ

 עֶנייוַו ,תֹונְמֲחַר ןופ ןעֶמעֶלְק עֶּביֹוהעֶגְנָא ץְראַה סאָד טאָה ןעֶלעֶׁשְרעֶה
 ןעֶרעֶרהְט ְּךִז ןעֶּבאָה ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןיִא גוא ,טְלאָועֶג םהיָא ּךיִז טאָה
0 

 סאו ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה ולָחק רעֶגְליוִו ןייַד ףיֹוא םִעַּכ ןיִא ןיִּב ְּךיִא -
 יִּב רֶׁשְפֶא ְךאָנ טְלאוָו רֶע זיֹוׁשְראַו ןייֵק ןעֶרהאָפ טְזאָלעֶג םהיִא אייֵז ןעֶּכאָה
 ..!ןעֶטיִלעֶג טְׁשיִנ רַעַצ נּוא ןייֵּפ לעיִפ יֹוזַא טְלאוָו נּוא טְּבעֶלעֶג טְנייַה

 הָרַכֲאןַא תֶמֶאְּב זיִא הֶרֵבֲא אֵזַא ! ןִחְְִּׁשִמ אֹלְו ןידְּבַאְד לַע לֵבָח -
 רעֶנעֶי ּוצ ןעֶמ טלאָו יאַוְלַה , טְרעֶרעֶנְפיֹוא רעֶנְליוו רעדל טאָה ! תֶרווח הָניֵאָׁש
 ַא ׁשֶטֵמ זיִא סע רונ !זיִא לֹתיַּבַר-לעַּב סאָר סאוָו נּוא רעוֶו טְסּואוועֶג טייֵצ

 נו עֶרֶייַהְּט סאָר ... ןעֶרהאָּפ טְזאָלעֶג םהיִא טאָה ןעֶמ ,ןעֶזעוֶועֶג ןטֶׂש הֶׂשעַמ
 טאָה ץְטאק א ,ןעֶססיִרעֶגסיֹורַא עֶלעֶנייֵטְׁש םעֶנעֶדְלאָג םנּופ ְךיִז טאָה עֶלעֶנייַפ
 רֵׂשְפָא ןְזַח אֵזַא ןיֹוש ןעֶלעוֶו ריִמ גּוא ,ןעֶמסיִרּוצ נוא טְקּוצְרעֶפ ,טְּפאַחעֶג סֶע

 ןּוהט םֶהעָנ ַא ְּךיִז טְסעוֶו ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,אוד ןעֶדְייַס ...וןעֶּבאָה טְׁשיִנ גיִּבייַא
 טְלהעֶפ סאוָו ,ְךיֹוא להיִפענ גּוא זְלאה ַא ,ּוטְסאָה עֶממיִטְׁש ַא . ןעֶרעוֶו ּוצ אֵזַא

 עֶגיִפעֶג ןיַללַא םֶראַד לעֶגְנּי ׁשיִרּי ַא !לֵאָׂשִיְל לָזמ ןיֵא רעֶּבָא ז לְוִמ רונ 1 ריִד
 ןופ ,עֶלעֶׁשְרעֶה ,ְּךיִז טיִה רּונ ...םיֹורְג ויִּב ןייֵלְק ןופ טְרהיִפ סאָו געוֶו ןעֶד

 ףֹוא טְשיִנ קוק א רּויַא םְכיִּב אד זַא ,לאָמ עֶללַא קְעֶרעֶג ...ותָבֲהַא
 איד
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 יִא ...וןעֶראָה ּךיִד ןעֶממּוק ןעֶלעֶו סאָו ,םעֶטְניִלייַרְּפ גוא םעֶניִפאַרְנ איד
 אוד ןנעוֶו ,ןעֶּנעיִלְרעֶּפ ריִד ןיִא ךיִז ןנאק ןעֶמ .,ריִד ראַפ אָרֹוט רהֵעָז ּבאָה
 אוד ןנעוֶו ןיֹוׁש ּהָטיִׁשְּפַא ,םעֶרָא טְויִּב אּוד ןנעֶֶו ,טְציִא ּוליִּפֲא ,טְשיִנ טְסְגְניִז

 ...|ְךייַר ןייַז גוא ןעֶּכעֶנְּבָּג ןעֶטְרעֶצְנאַק טְסעוֶו

 טְנאָקעֶג טְׁשיִנ עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה .ּךעֶרְּפְׁשעֶג םעֶר ְךאָנ טְכאַנ עֶצנאַנ ַא
 ןעֶנניִז ןּופ םהיִא זיִא ל'תִיַּבַה-לַעַּב ם'נופ עֶטְכיִׁשעֶג איִר ;ןעֶרעוֶו ןעֶפאָלְׁשְטְנֶע

 איִו סייוַו זיִא טְכיִזעֶנ ןייַז ,םהיא טהעֶז רֶע טְכאַדעֶג טאָה םהיִא .סיֹורַא טְׁשיִנ

 תיִלֵט רעֶר ,ןעֶזאָלעֶנּבאָרַא ספאק רעֶד ,טְכאַרְטְרעֶפ ףעיִט זיִא רֶע ,ךְקאָק
 -עֶיֹורְט גוא לליִטִׁש ,דֶרֶע רעד ףיֹוא ךיִז טְּפעֶלְׁש גוא לעֶסְקַא איִד ןופ טְלאַפ

 עֶדְנעֶלֶע איִר ְךיִז טעֶּב סאָד ;ןּוָנ רעֶדְנעֶרהיִר נוא רעֶּפעיט רעֶסיִז א ְךיִז טְסיִג גיִר
 םהיִא ,ףונ ןעֶטְניִנייֵּפעֶג םעֶד ןופ ןעֶרעוֶו ּוצ טְוייֵלעֶגְפיֹוא  ןיֹוׁש : עֶנייַז המְׁשָנ

 ,ןעֶנאָז , םהיִא ןעֶטְסאָרט ,ןעֶלְלאַפ זְלאַה ץפיֹוא לֹתיַּבַה-לַעַּב םעֶד ְךיִז טְלליוִו
 םהיִא רֶע לליוװ ןעֶפְלעֶה ,ץְרעֶמְׁש ןייַז טְלהיִפ רֶע ,דְנּואו ןייַז סייוַו רע זַא

 עֶנייֵו נוא ןעֶטעֶּב םהיִא ןּופ טְסאָרְט ׁשְטאָה רעֶדָא ,ןעֶּנעֶל ןעֶצְנאַנ ן'טיִמ
 08 ןעֶדייֵל עֶיִלְרעֶנניִא עֶנייַז ףיֹוא ,ןייַפ עֶנייֵז ףיֹוא ןעֶממאַזְוצ םהיֵא טיָמ

 סיֹורְג איו ןעֶססיוִו יֹוזַא ןנאק ,רע; טְרעֶלק ,ְךיִא איוִו ְךאָנ רעוֶו גּוא

 -עֶג טְׁשיִנ ךיִא ּבאָה ! ןעֶטיִלעֶג טאָה רע; םאוָו ץעֶועֶועֶג ןעֶצְרעֶמְׁש איִד ןעֶנעֶז
 טְלעוֶו טעֶװ עֶלעֶריִ זַא ,טְפאָהעֶג טְׁשיִנ ּבאָה ךיִא תַעְּב ,טְדיֹוט ןעֶד ןעֶטעֶּב
 ובֹקֲעיְּבׁשֵחַנ ןיֵא ..שףׁשַּכְּב טְׁשיִנ ךיִמ טאָה עֶלעֶריִמ גוא ?טפאַׁשְְניַרְפ ןייֵמ
 ןעֶראָועֶג ןעֶניֹוצעֶנּוצ ץְראַה ןייֵמ זיִא יֹוזַא טאָלְנ רונ 1 ּוצרעֶד איִז טְמּוק איוִו
 לֹתִיַבַה-לַעַּב םייַּב טְראָד זַא , ןייֵז ןנאק,םע} גוא .,,טעֶנְנאַמ א ּוצ איוִו רהיא ּוצ

 םהיִא ..טהיִצ סאָו להיִפעְנ אֵזַא טאַלְו רּונ ,ןעֶזעֶועֶג םֹוׁשְּכ ןייק ְּךיֹוא זיִא
 ןיֹוׁש רֶע טאָה סְעֶטייֵוָצ גּוא ,ןעֶגיֹוצעֶג דניק ׁשיִדּוי ַא טְׁשיִנ ּוצ רעֶּבָא טאָה
 עֶלעֶרְיִמ ןנעֶד לֹּליוִו 3 ןעֶּבאָה ּוצ אָרֹומ ְךיִא ּבאָה סאוָו רעֶּבָא - טאַהעֶג ּבייוַו ַא
 ּוליִפֲא ןעֶטייֵּבְסיֹוא איִז ןנעֶד ְּךיִא לליוו רעֶדָא ,ןעֶדייֵׁשּוצ לאָמ ַא ְךיִז ריִמ טיִמ

 ינייק ,לאָטְנייֵקי 1 טְלעוֶו רעֶד ןיא סעֶניִפאַרְג עטסבייר נוא עֶטְסְנאָׁש איֵד ףיֹוא
 .-ו ןעֶננאק רעֶרָא ןעֶללעוֶו םעֶי ללאָז ךיִא ,ןעֶפעֶרט ןֹוָסִנ אזַא ריִמ ןנאק} לאָמ
 - ץועֶועֶג זיִא לֹתיַּבַהלַעַּב סאָד איו ןעֶרעֶו טייל אֵזַא חמ נּוא גאָמ ְךיִא

 ּוצ ,רהיִא ּבעיִל ּוצ ןעֶרעוֶו ְּךיִא זּוט טייַל ַא ,תֹומְכָח ןיִא יִצ ,ןעֶגְניִז ןיִא יִצ

 =. ..ו ןעֶלעֶריִמ ּבעיִל
 טְנאַמְרעֶד םיִּמָע טאָה רֶכֵח רעֶגְליִו ןייַז זַא ,ְךיִז טְנאַמְרעֶד רֶע גּוא

 עֶטְלאָו םיִרָפְפ עֶרעֶייִז סאָו ,םיִמָבֲה גוא טייַל עֶסיֹרְג רעֶנקיִו ןופ ןעֶמאָנ
 םהיא
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 איִד ןיִא ןייַז טְראָד ןנאק  סאוָו , טְכאְַּט רֶע גוא ... ןעֶנעֶפָא ןעֶניֹוא עֶנייַז םהיֵא
 ןעֶנרעֶל ּוצ רעֶדָא ןעֶנעֶייֶל ּוצ ,ןעֶהעֶז וצ אייֵז ןעֶמ טמּוקעֶּב ואװ 1 םיִרָּפְס

 ןְרעֶדדיּור ְךיִז רעֶנְליוִו ןטיִמ ןעֶנְראַמ : ךיִז אייַּב טְפיְִׁשעֶּב רֶע 1 ׁשְטאָה
 ?ןְרְקַח ַא גוא רעֶננעק ַא ןעֶמ טְרעוֶו איוִו ןעֶנאָז םֹהיִא רֶע ללאָז ,ראָלק ףיֹוא

 תֶביִׁשְי ַא טאַלְג ׁׁשיִנ זיִא רֶע זַא ,ןעֶססיוִו עֶלעֶריִמ לאָז ! ןעֶרעוֶו סֶע חמ רֶע
 ,ןייֵללַא ןעֶגניִז גוא ןעֶנְרעֶל רונ ןנאק ּסאוָו דוחָּב

 ןיִא םהיִא ייַּב ְךיִז ןעֶּבעֶו גוא ְךיִז ןעיֹוּב ןעֶגְנּונְּפּפאָה גוא רעֶנאָלְּפ א
 ףיֹוא ְּךִז טהעֶז רע .טּפנוקּוצ רעֶד ןיִא קעוֶוַא םֹהיִא ןעֶנאָרְט גוא , ףּכאק
 זיִא איז ,םעֶנייֵק ףיֹוא טקּוק רע ,םהיִא ןעֶּכעֶנ ויִא עֶלעֶרְיִמ - , ןעטְרעֶצְנאק

 גוא ְךייַר זיִא רֶע ! עֶללַא ןופ עֶטְסְכייֵר גּוא עֶטְסניִלְק איִד  ,עֶטְסנאָׁש איִד
 םעֶד ,ְךייַר רֶע טְכאַמ רעֶגְליִו םעֶד .םיִרֵבֲח עֶנייֵז עֶללַא תֹובֹוט טּוחְמ
 טרעצְנאק ַא םִנייֵז ףייא טעֶליִּב ַא ןהֶא ןייֵרַא ְךיֹוא רֶע טְזאָל ּוליִפֲא  רעֶקצּולְס
 ,דְלעֶנ ךס ַא רֶע טקנעֶׁש הָביִׁשָי שאר םעֶד , רעטַאעט ןעֶסיֹורְג רעָיֹוׁשראוַו ןיִא

 ןייַז ראַּפ נּוא ,םיִישְכ עֶרעֶייַהְט ְּךַכ ַא םהיִא טְפיֹוק ,זיֹוה ַא סיֹוא םהיִא םיֹוּב
 עֶלעֶריִמ גוא ,ןדנ ְּךֵס ַא רהיִא טיִנ רע ,טייַלַא ןֶתָח ַא ּבֶא רֶע טְכּז ץהֹקִבַר

 טְסעֶנרעֶּפ ןְּדורְּב ןָא ּולִפֲא . רעֶטְסעֶוְׁש ַא איו ּבעיל ְךיֹוא איִז טאָה ּוליִפֲא
 לליו ןעֶנייֵפ הֶרֵׂש טיִמ רּונ ; חַרֹק איו ְךייַר ְּךיֹוא ןְדּורְּב טכאמ גנּוא טְׁשיִנ רֶע

 נוא דְנייַפ איִז טאָה עֶלעֶריִמ זַא ,םהיִא טְכאַד סיִּפִע ... ןעֶהעֶז טְׁשיִנ ְךיִז רָע
 ןָא ךיֹוא ְךיִז טְנאַמרעֶד רע נוא ,ןעֶּבאָה טְׁשיִנ ןעֶניֹוא עֶרהיֵא ראַפ איז לליוִו

 ןיאק םעֶנעֶי ףֹוא רֶכֵק ןיִא גיי יֹזַא טְניִל עֶכְלעֶו רעֶטְטּומ עֶמעֶרַא .ןייַז
 ןעֶללעֶּמִׁש הָבֵצַמ עסיֹורְג ַא רהיֵא ְךיִז טְליוִו םהיִא ... םֶֹוע-תיֵּב ןעֶניִדְלעֶטְדאָטְׁש

 טְקנעֶדעֶג רֶע גוא טנעקעג טשינ רע) טאָה רעטאפ ןייַז - ,תֹויְתֹוא עֶנעֶדְלאַנ טיִמ

 רונ .ןעֶראָועֶג רֶּכְקִמ רֶע ויִא לעֶטְדאָטְׁש ןעֶכְלעֶו ןיִא ,ּואװ טְשיִנ ּוליִפֲא
 רעֶד ּואװ םהיִא ןעֶנאָז אייֵז גוא רעֶטְסעוֶוְׁש עֶמעֶרְא ייֵוְצ עֶנייֵז ףיֹוא טְכּוז רֶע

 ךיז טְנאַמרעֶד רֶע זַא ,םהיִא טְמעֶלְק ץְראַה םאָד . ןעֶּבְראָטְׁשעֶג זיִא רעֶטאָפ
 רהֵעָמ ְּךאָנ טְציִא ּךיז טְליִװ םהיִא נוא .ןעֶננעֶז רעֶטְסעֶווׁש ייֵוְצ עֶנייז םעֶרָא איו
 רֶע טְקעֶטְׁש ,ןעֶננעֶקְהעֶד טְׁשיִנ םהיִא ןעֶללעוֶו ייֵז ! ןעֶרעוֶו םיֹורְג נּוא ְךייַר
 רעֶדּורְּב רֶעייֵז ןופ ייֵז ּוצ םסּורעֶגַא טאָה רֶע ,ןעֶנאָז אייַז טעֶו רֶע ,ראפ ְךיִז

 ןעֶהייֵרְּפרעֶד ְּךיז ןעֶללעֶו אייֵז .. קעוֶוַא דֶניֵק ַא םותְי ַא זיא רעֶכְלעוֶו , ןעֶלעֶׁשֹרעֶה
 ןעֶללעוֶו גוא טְקיִׁשעֶג טשיִרמֹולְּכ אייֵז טאָה רֶע סאוָו ,תֹונָּתַמ איִד טיִמ אָמֵּתְסֶּמ
 אייז רֶע טעֶו גְניִלְצּולְּפ ...1 רֶע זיִא ּואװ םהיא טיִמ זיִא םאָו : ןעֶנאָרְפ

 רעֶדֹורְּב רעֶייַא ןיִּב ךיִא !םֵמֹוי יִנֲאי ; רעֶדּורְּב איֵד וצ ףֵסֹי א) ,ץעֶנאָז
 עלעשרעה
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 רָעייֵז ןעֶנייוְַסיֹוא נוא ןעֶללאַפ זְלאַה ןפיֹוא םהיִא ןעֶללעֶו אייֵז ועֶלעֶׁשרעֶה

 שְלעֶריִמ ,ןְרעֶוְטנָא רֶע טעֶו ,טְשֹוק ְךיִמ טְשיִנ , טְקנאַד ריִמ ּטְׁשיִג .דייֵרְפ
 ןעֶד ריִמ טאָה איִז ,טְכאַמעֶג טייֵלַא ראַפ ְךיִמ טאָה איִז ! טְׁשּוק גוא טְקנאַד

 ..טייֵל רעֶסיֹורְג ַא ןעֶרעֶו ןעֶננאָק ּוצ נוא ןעֶללעֶו ּוצ ןעֶּכעֶנעֶג ַחֹּכ גוא ןֹוצָר
 רתָּב-הֶביִׁשְי רעֶטכָׁשֹוחרעֶפ רעֶמעֶרָא אֵזַא יִּביֵא .ְךיִא טְלאוָו ,איז טְׁשיִנ ןגעֶו
 איו ןעֶועֶועֶג םעֶרָא יֹזַא טְלאָו נוא ,ׁשֶרָדָמַה-תיֵּב ַא ןיִא ץעֶנְוִע ןעֶּבילְבעֶנ
 אייז .. ,'ו ןעֶכאַמ ְךייֵר ְךיֹוא ְּךייַא לליִו גוא ,ְךייֵר ְךיִא ןיִּב טְנייַה -- ! רהיִא

 ְךִז טְסאָׁש איז נוא ,איִז ןעֶשּוק נוא ןעֶקְנאַד ,וָלאֵה ןפיֹוא ןעֶלעֶריִט ןעֶלְלאַפ
 ,ְךיֹוא אייז ןעֶננעק ןעֶגְניִז , אייז ןעֶגנעֶז עֶנאָׁשי , טייֵקְמעֶרָא רֲעֶייִז טיִמ טְׁשיִנ
 איִז ללאָז סאוָו ראַפ ,ןייַז ְךייֵר ְּךיֹוא ןיֹוׁש אייֵז ןעֶללעוֶו ןָא טּוניִמ רעֶד ןופ גוא
 "...!ןעֶמאָׁש אייֵז טיִמ  ְךיִז

 עְפאָלְשטנָע ןעֶניִעֶּב ץטיִמ טְסרֶע רֶע זיִא ןעקְנאַרעֶג עֶסיו עֶכְלעֶוַא טיִמ
 | ,עֶראועֶג

 ,אי

 .שְלעֶשֹרעֶה איוִו , ןעֶרהיִּפּוצְמיֹוא ןאַלְּפ רהיִא טְלייֵאעֶנ ףֵז טאָה עֶלעֶריִמ
 ,ןעֶקְרעֶמ ּטְׁשיִנ ללאָז רעֶטְטּומ איִד ןעֶרייֵלְּוצְמיֹוא לעֶטְּטיִמ עֶנעֶנייֵא עֶרהיִא ןופ
 מימ םֶהיִא טאָה אָז נאו ,קעוֶוַא רעֶטְסנעֶפ ןופ זיִא איִז איוִו ףָּכיֵּת גוא

 -םיֹוא ןעֶמְמּונעֶג ְךיִז איִז טאָה ,טייֵלְנעֶּב ְּךילְקיַלְנ גּוא ּבעיִל יֹוזַא ןעֶגיֹוא עֶרֶהיֵא

 טְקיִׁש סאו ,ןעֶכייַרַא רעֶעֶּפ ַא סעֶנעֶׁשרעֶה ןופ טשֹרְמֹולְּכ ,לעוֶויִרְּב ַא ןעֶּביְַׁ
 .רעֶדייַלְק ףיֹוא רֶלעֶנ םהיִא

 רתיִא זַא ,טְקּוקעֶגְמּורַא ְּךיִז רעֶּבָא איִז טאָה לעֶויִרְּב סאָד גיִדְנעֶבייַרְׁש
 לּב-סנאַמ ַא תִיַּבַה-לעַּב ַא איוִו רעֶטְראָו ׁשֶדֹוקֲה-ןֹוׁשָל .עֶכיִלְכיֹוְּבעֶנ איד טְלעֶּפ
 ראַפ ְךייַו ּוצ טאַלְנ זיִא ןעֶּבייַרְׁש ןיִא ןאָט רהיִא זַא גּוא ,ןעֶּבייַרְׁש ּוצ ְךיֹורְּ

 ץְסיִּצ ,ןעֶּבייַרְׁש ןעֶטיִמ ןיִא ,עֶלעֶויִרְּב סאָר איִז טאָה רעֶּביִרעֶר 4 ליִביִסנאַמ ַא
 סאָר .ןעֶמהּומ ַא םעֶלעֶׁשֹרעֶה ראַפ טׁשרְמֹולְּב ןעֶּביֵרְׁש ןעֶמְמּונעֶג ְךיִז טאָה גוא
 פ ויִא אֵד .ןעֶשְנאוועֶג איװ רעֶמעֶּב ְךאָנ םיֹורַא עֶלעוֶויִרְּב סאָד ןיֹוׁש זיִא לאָמ
 איִד טאָה גּוא ,ןעֶקְנאַרעֶג עֶרהיִא ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג ץְלאָטְׁש עא ץִלְקִלְג ריירְפ
 .ןעָנייֵלּוצראָפ ןיֹוׁש עֶנעֶּביִרְׁשעֶנְפיֹוא סאָר רהיִא ,רֶלּורעֶגְנּוא טיִמ טְראוַורעֶד רעֶטְמּומ

 טאָה רעֶדייֵא גוא ,ןעֶמְמיִקעֶג םאָנ ןופ עֶלעֶרנייַרְּב זיִא עֶגיִרעֶנְנּה ַא
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 אז טאָה ץֶפְראַווצ-ִבאָרַא ְּךיִז ןּופ לעֶטְנאַמ ןעֶמעֶראַה רחיִא טאַהעֶג טייֵצ ְךאָנ
 ! ןּוהטעָג יירְׂשעֶג א לעֶדייֵמ טפניר םעֶר ,ןהָקרֹובְד ּוצ

 ׁשֶלַח ְּךיִא ,קעֶו ַא ריִמ זיִא ץְראַה סאָד ,ׂשיִט םּוצ ריִמ םייַרָנ --
 ! ןעֶפסֶע

 עֶלעֶריִמ טאָה ! ןעֶמְמּוקעֶג ְךיִלְדנֶע טְניִּב אּוד סאָו ,עֶׁשיִמאַמ = ,ונ -
 גּוא ןערְניִּב רעֶדְנאַנאַפ ְּךיִז רעֶטְנּומ רעֶד ץעֶפְלאָהעֶג נוא ,טְגאָעֶג עֶכיֵלְייֵרְּפ ַא

 גאָט ןעֶצְנאַנ ַא טעעְמִּכ ְךיֹוא ּבאָה ְךיִא --לעֶטְנאַט ץְלעֶּפ ןעקִיר ןעֶר ׁשֶהיֵצְּבאָרַא -
 | ןעֶססֶע ןיֹוׁש ּיִנ ,עֶקֶהֹובְר רעֶכיִנ ,טאַהעֶג טְׁשיִנ ליֹומ ןייֵמ ןיִא

 טיִמ עֶלעֶרְנירְּב טאָה ,ןעֶהעֶג קעֶוַא טְׁשיִנ ּבּוטְׁש ןופ ראָּט ןעֶמ -
 רהיִא טְנאָרְט ! אז זיִא דְניֵק ןיֵלְק ַא איו ,טְנאָזעֶנ ןאָּט ןעֶדְנעֶפְריווראַפ ַא
 ללאָז איִז והיִא רעֶּביִא טְׁשיִנ טהעָטְׁש גוא ,ּוצ טְׁשיִנ ליֹוט םּוצ עֶמאַמ איִד

 זיִא ריִד ,ריִמ זיִא העוָו . ןעֶסְסֶע וּומ ׁשְנעֶט ַא זַא ראָנ איִז טְסעֶנרעֶפ , ןעֶּסֶע
 טיִמ םֶה גּוא ןעֶוועֶגגיִרֶגנּוה תֶמֶא זיִא עֶלעֶרְיִמ יוטשִלתעֶג רעֶּביִא ץְראַה טאָר יַאְִוַא
 טיִטעֶּפַא אזַא , ןעֶּביִלְקעֶג תַחֵנ טאָה רעֶטְּטּומ איִד .ןעֶפעֶגעֶג טיִּטעֶּפַא ןעֶרְנּוזעֶג ַא
 םיִּפִע . ןעֶהעֶועֶג טְׁשיִנ לאָטְנייֵק רֶניֵק ןעֶּבעֶנעֶגְבאָג לעֶרֶע רהיִא ןיִא איִז טאָה
 רעֶניִטייֵצ גוא רעֶנאָׁש ,רעֶסאָרְנ טְציִא ראָנ זיִא עֶלעֶריִט זַא ,טְבאַדעֶג רתיִא טאָה

 ןעֶקאַּב איִד . טְקְרעֶמעֶּב טְשיִנ ראָנ רעֶהיֵרְּפ סֶע טאָה איז סאוָו ,ןעֶראָועֶג
 ,רעֶרְנעֶצְנאָלְג גוא רעללפ ַא ןעֶניֹוא איר ,טְניֵׁשעֶג ּבְראַפ ןעֶרְנּועֶג ַא ןופ ןעֶּבאָה
 טְסְּבלעֶז .. רעֶניִטכיִל גּוא רעֶללעֶה טְכייֵל אייז ןיִא טְנעֶרְּב ּפאוָו לֹרֲעַייֵּפ םאָר גוא

 טאה עֶלעֶריִט זַא גוא ; רעֶּטיֹור טְנייַה ןעֶגעֶז עֶרהיֵא ּךעֶלעֶּפיִל עֶסיֵו עֶנאָׁש איִד
 ְךיֹוא זיִא איִז ,טְכאַדעֶג ןעֶלעֶדרְנייַרְּב טאָה ,עֶּביֹוהעֶנְּפיֹוא להּומְׁש רהיִא ןופ ְּךיִז
 רעֶטְמּוט איֵד טאָה להיַפעָג םיִז טְנעֶקעֶּב-טיִנ ַא , ןעֶראָועֶג רעֶקיִד גוא רעֶכאָה

 .קיִרוצ טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ְךיִז טאָה איִז .דְניֵק ּבעיִל רהיַא ףיֹוא גיִדְנעקּוק טְׁשְרְרעֶהעֶּב
 טְשיקעֶנ ,ןעֶצְרעֶה רהיִא ּוצ טְקיְִדעֶנוצ איִז ,ּוצ ןעֶלעֶריִט ּוצ זיִא נּוא ןעֶמְלאַה
 .ןעֶכאֶרפְׁשעֶגְּבֶא ערֶה ןיע-ַא ְךיֹוא טייַהרעֶקליִטְׁש גּוא

 עֶסייֵה טיִמ גּוא טעֶלּוטעֶגּוצ רעֶטְמּוט רעֶד ּוצ ְץילְטראָצ ְךיִז טאָה עֶלעֶריִמ
 . טְרעוֶוְנָאעֶג ןעֶשּוק

 רעֶר ּוצ ןאָט עֶניִטְּול ַא טיִמ עֶלעֶריִמ טאָה ,עָׁשיִמאַמ  ,ּוטְפראָה -
 ףיֹוא טְראַועֶג טאָה רָע ,ןעֶזעֶועֶג אָד זיִא עֶלעֶשרעֶה ,טְדנעֶועֶג ְךיִז רעֶטטּומ
 עְמְהּומַא ןופ גּוא רעֶטעפַא ןופ ןעֶמּוקעֶגנָא עֶלעוֶויִרְּב א םהיִא ויִא םיִּמִע  ,ריִר
 ,ןעֶמעֶּב טְלאָועֶג ְךיִד טאָה רֶע .עֶרייֵלְּוצְסיֹוא ְּךיִז ,רֶלעֶג םהיִא ןעֶקיׁש סאוָו
 שיִמֶע םהיִא ראַּפ ןעֶמהעֶג םאָרָק ןיִא ןעֶמעֶנ ,ןעֶנידְרעֶפ הָוְּצִמ איִד טְסְללאָז או

 עגאשא
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 סאָװ , עֶׁשיִמאַמ ,ןּוהְטעֶנ ְךייֵלְנ טְׁשיִנ ְךיִא ּבאָה ,םיִדָנְּב ףיֹוא הָרֹוחְפ עֶנָׁש ַא
 ׁשֶרְֶמַה:תיֵּב ןיִא 1 ץֶמּונעֶגּוצ עֶלעוֶויִרְּב ןטיִמ רְלעֶג סאָר םהיִא ייַּב ּבאָה ְךיִא
 . ןעֶבננקעֶוַא םהיִא ייַּב ּךאָנ סֶע ןעֶמ ןגאָק

 . טְגאָרְפעֶג עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה 3 רֶלעֶג לעיִפיוִו -
 אייַוְצ רעֶדָא גיִסייֵרְד ,ְךיִז טְכאַד ,לעיִפיִו טְׁשיִנ ןייַללַא סייַװ ךיִא --

 ןעֶמּונעֶגּוצ סֶע ּבאָה ךיִא ! עֶלעוֶויִרְּב ןיִא סֶע ְךיִא ּבאָה טָא ,לעֶּבּור גיִסייֵרְד גּוא

 ךיִא ,ןעֶנעיילרעֶּביִא ןעֶטעֶּבעֶג ךיִמ טאָה רע; : ּוליִפֲא טְלהאָצעֶגרעֶּביִא טְׁשיִנ גוא
 סע ןעֶנייַל ּוצ טְגאָזעֶנּוצ םהיִא ְךיִא ּבאָה ,טאַהעֶג טְׁשיִנ טייֵצ ןייק; רעֶּבָא ּבאָה

 | , ריִד ראַפ

 ְיֵק רהיִא  עֶלעֶדְניַרְּב טאָה ! רעֶטְכאָט ןייֵמ , ןעֶלהאָצ ןעֶמ וּומ דְלעֶג --
 גיומ סאָו רּונ ; ןעֶכאַמ טְׁשיִנ לֹוּבְלִּב ןייק ריִד יִקאַט טעֶו עֶלעֶׁשרעֶה ,טְנרעֶלעֶג
 !עֶלעֶוויִרְּב סאָד זיו ? ןעֶּבעֶנעֶג ריִד טאָה רֶע לעיִפיוִו ראָנ ןעֶססיוִו טְׁשיִנ ,ריִד םָע
 טאָה נּוא ןעֶטְצּוטְׁשעֶגְנייַאך-ַא לעֶסיִּב ַא ,  טְרעוֶוְנאָק ַא ןעֶמּונעֶגְסיֹורַא טאָה עֶלעֶרָיִמ
 , טְגנאַלרעֶד רעֶטְטּומ רעֶד

 ,טְלהאָצעֶגרעֶּביִא נּוא ןעֶמונעֶגְסיֹורַא רֶלעֶג סאָד םָּכיֵּת טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב
 טאָה ן ןעֶראוָועֶג טְקיִלְנעֶּב ראָג ְךאָד זיִא רֶע ,לעֶּבּור גיִסייֵרְד גּוא ףָניִּפ -

 סיֹורַא טיֹוה ןּופ ראָנ ְךאָד זומ רֶע . ןרעֶדְנּואווְנֶא גּונעֶג טְנאקעֶג טְׂשיִנ ְךיִז איִז

 עֶראָה ןעֶללאָו טְשיִנ יַאְדִו ַא ןְּורּב ןיֹוׁש רֶע טעוֶו טְציִא .הָחְמִׂש ןּופ ןעֶכיִרְק
 ! ןעֶהעֶז עא

 -עוֶועֶג איו רעֶנעֶגייֵא רעֶד זיִא רֶע ,תועָט ַא טְסאָה אּוד ,עֶמאַמ ןייֵנ --

 ראָנ םהיִא טאָה דְלעֶג םאָד גוא ןעֶזעֶוועֶגגידְנאָטְש זיִא רֶע איו יֹזַא:ןייֵמ ּךיִא ,ןעֶז
 עֶנייַז גוא רעֶטעֶּפ רעֶד זַא ,טְסּואוועֶג טאָה רֶע : טְגאָז רֶע ,טְשאַררעֶּביִא טְׁשיִנ
 ןעֶללאוָו רּונ ללאָז רֶע זַא נוא ,ןעֶואָלרעֶּפ טְׁשיִנ םהיִא ןעֶללעֶֶו םיִבֹורק עֶכייֵר

 .ןעֶקנִׁש רהֹעָּמ ְּךאָנ גיִדְנאָטְׁש םהיִא אייז ןעֶטְלאוָו ,ןעֶקיִׁש םהיִא ןעֶללאָז אייֵז
 טרעֶדְנּוה ןעֶׁשְנעֶמ ַא ןגאק ןעֶמ , טרעֶדְנּואוועֶג עֶלעֶדְניְֵּב ּךיִז טאָה 1יֹזַא -

 ּבאָה ְךיִא ! זיִא םהיִא איוִו נוא זיִא רֶע רעוֶו ןעֶסְסיוִו טְׁשיִנ גּוא ןעֶננעק רֵהאְי
 וא ,םעֶמהּומ טיִמ סֶרעֶטעֶפ עֶכייֵר טאָה רֶע זַא ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ לאָמְנייֵק
 זיִא יֹוזַא טאֵלְנ רּונ .טְׁשיִנ הָטיֹונ ןייֵק זיִא םהיִא זַא ,טְרעֶלְקעֶנ טְׁשיִנ לאָמְנייֵק

 קאט טהעז ןעֶמ נּוא ;רֶניֵק לעֶרֶע ןעֶדייֵזַא ראַּפ ןעֶראָועֶג ןעֶללאָּפעֶג ריִמ רֶע
 ,רעֶטְכאָמ ןיימ ,ןֶעייל .עַזְג רעֶנאָׁשַא ןופ ןעֶמְמאַטְׁש חמ רֶע זַא ,םהיִא ןָא

 ! ראָפ עֶלעֶוויִרְּב סאָד ריָמ
 טאָה !"עֶּבעֶל עֶלעֶׁשרעֶה ח"וט ,ץיִנעֶמעֶלְּפ ןעֶרעֶייִהְט ןעֶּבעיִל ןייֵט ּוצנ

 עלעריט
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 איו לעֶמיִּכַא יִלְרעֶוְׁש טׁשימֹולְּכ ,עֶלעוֶיִרְּב סאָד ןעֶנֶעייֵל ןעֶּביֹוהעֶגְנָא עֶלערֶיַט
 , טֶפיִרְׁשְרנאַה עֶרעֶוְׁש עַטְנאַקעֶּבטיִנ ַא

 ךיִא זַא ,קיִנעֶימעֶלְּפ רעֶרֶעֶייַהְט רעֶּבעיִל ןייַמ ,ריד ְּךיִא רֶלעֶמ ןעֶטְפרִע
 ,דָנּוזעֶג ךַרָּבְתִי םֵׁשַה עֶללַא ןעֶננעֶז ,רעֶדְניִק עֶּבעיִל עֶרעֶזְעא גוא רעֶטעֶּפ ןייֵד גּוא
 ּוצ ְךיִד תַחַנ ןיִא ןעֶכיִנ ןיִא גּוא ןעֶראָה ּוצ ריִד ןּופ עֶכיִלְמאָנ םאָד טטאָנ ּביִנ
 ! ןֵמָא ,םייַהרעֶד ןיִא זְנּוא ייַּב ןעֶהעֶז

 רעֶּבעיִל ןייַד ,ןנאַמ ןייַמ איִו םָּכיֵּת זַא , ריִד ְּךיִא דְלעֶמ םִנעֶטייווְצ
 אוד ּואװ ,טְראָד טְניִּב איִד זַא ,עֶלעוֶויִרְּב ןייַד ןעֶטְלאַהרעֶד טאָה ,רעֶטעֶּפ
 רעֶד ףיֹוא עֶנעֶׁשעֶק ןיִא לעָּבּור ַא טְלהעֶּפ ריִד גּוא ,רֶנעֶלֶע ךיִּבעֶנ ,טְסנרעֶל
 ט אְוֹועְנ ,רעֶנייֵד רעֶטעֶּפ רעֶד ,רֶע טאָה --דייֵלק ַא ,ְךוֶׁש ַא ףיֹוא גוא הֶאָצֹוה
 ְךיִז ריִד ןיֹוׁש גּונעֶנ . םייַהַא זנּוא ּוצ ןעֶמהעֶנּוצ ראָנ ןיֹוׁש ְךיִד ןעֶרהאַפרעֶּביִרַא

 , ןעֶממּוק רֶע ללאָז ,טְגאָזעֶג עֶללַא ריט ןעֶּבאָה ,דְמעֶרְּפ רעֶד ןיִא ןעֶרעֶגְלאַו
 ןעֶּבעֶל סאָר רּועיִׁשַא זיִא לעיָפיִו ,ןעֶנְרעֶל גּונעֶג םֵׁשַה ךּורָּב ןיֹוׁש ןנעק רֶע

 ! ןעֶנעֶנּוצנעֶוַא
 ןעֶזעֶועֶג זָנּוא ייַּב טְניִּב אוד זַא ּ!ריִד ןהֶא ניִהְטיְִנּוא זנּוא זיִא םָע

 אוד טֶנֵז תתא ,דייֵרָּפ וא גְנאַזעֶג טיִמ ןעֶזעוֶועֶג ללאָפ ּבּוטְׁש רעֶזְנּוא זיִא
 ןעֶנאָרְפ ריִמ גּוא ,ריִד ְךאָנ ןעֶגְנאָּב ריִמ זַא ,רּונ רימ ןעֶסייוֵו ןעֶרהאַפעֶגנעוֶוַא טֶזיִּב
 ְךאָנ רֶע טְגְניִז ?עֶלעֶׁשְרעֶה רעֶטּוג רעֶּבעיִל רעֶזְנּוא טְציִא טּוהָּט סאָו : ץְלַא
 ןעֶהעֶטְׁשְרעֶּפ יִצ סייַו טטאָנ ? טציא םהיא טראה רעוֶו ?ּבעיֵל גוא םיִז יֹוזַא
 םהיִא טאָה םָלֹוע לֶש ֹונֹוּבִר רעֶד סאו ,הָנְּתַמ עֶרעֶייִהְט איִד רֶעראָהוצ עֶנייַ

 סאוָו הָעָׁש איִד גּוא נאָט רעֶד אָטְׁשיִנ ,..!עֶממיִטְׁש רעֶ;םיִז ןייַז ןיִא ןעֶּכעֶנעֶג
 ! טֵפאַׁשְּבעיִל גוא טייקִיירְט טיִמ ןעֶנאַמְרעֶד טְׁשיִנ ְּךיִד ללאָז זנּוא ןּופ רעֶנייֵא
 ןעֶמהעֶנ נּוא ריִד ּוצ ןעֶרהאַפ טְללאוָועֶג םֶּכיֵּת רעֶנייֵד רעֶטעֶפ רעֶד טאָה רעֶּביִראַד

 סאוָו ְךאָד טְסייוַו אוד נּוא ,חָסַּפ ּוצ טְנֶעהאָנ רעֶּבָא ןיֹוׁש ויִא סֶע . םייֵהַא ּךיִד
 לייוַוְרעֶד ריִד רֶע טְקיִׁש ןֵּכ לַע ,זיִא ןנאַמ ןייֵט ׁשְנעֶמ רעֶנעֶמּונְרעֶפ ַא ראַּפ
 ןעמָל רעֶּבָא .ּךעֶלְרעֶדיילק עֶכיֵלְטֶע ְּךיִז ןעֶכאַמ ּוצ ,לעֶּבּור יִסייֵרְד נּוא םָניִפ
 ,גְנאַל ּוצ טְׁשיִנ !טהאָנעֶגְפיֹוא ְךיִלְטְנעֶרְרֶא ןעֶרעֶוֶו ללאָז סֶע ןעֶהעֶז טְסְללאָז ,םֵּׁשַה

 , טייהְרעֶדְּזעֶג ןעֶגאָרְט אייֵז ןעֶגנאָק טְסְללאָז יֵדְּכ , רּוחָּב הֶכיִׁשְו ַא איו טְׁשיִנ
 . ןעֶממוק םייַהַא זְנּוא ּוצ ןעֶכיִנ ןיִא םֵׁשַה הָצְרִי םִא טְפעוֶו אּוד זַא ּוליִּפֲא
 ץְלַא םֵׁשַה ְָךּורָּב ןיִא זנּוא ייַּב ?ןעֶּבייֵרע ריִד ְּךיִא ללאָז ְּךאָנ סאוָו רעֶטייוֵו
 רעֶד !הָסְנְרַּפ נּוא דְנּוזעֶנ ראַפ ניִּבייֵא טי ְּבעֶל סאוָו םעֶד קְנאַד ַא ,ןעֶזעוֶועֶג איוִו
 ןיִא ,םסאַנ ןיִא טְציִא זיִא רֶע ; ןעֶּבייַרְׁש רעֶדְנּוזעֶּב וה אָמָּתְסַמ םעוֶו רֶעָמעַפ

 טפאשעג
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 ףאָנ טְסְללאָז אור ,ןעקישוצקעוֶוַא עֶלעֶויִרְּב סאָד רעֶּבא ליֵא ךיא . טְּפאָׁשעֶג
 עֶנ נא ,ןעֶּבעֶגּוצְקעוֶוַא רעֶרִיֵנְׁש ןעֶטְכעֶר ַא ,ןעֶהעֶג ּוצ םאֶרָק ןיִא ןעֶּבאָה טייֵצ
 תא טונ רּונ םֵׁשַה ןעמְל ,ּוטְסְראָה ! ןּוהְטְנֶא ה"יא חַסֶּפ ףיֹוא טייֵהְרעֶטְדְנּו

 ,ןעֶריֹוּעֶג טְׁשיִג הָליֵלח רעֶריילְק עֶׁשרּחְּביהָביׁשְי ןיִא ְניִּב אּוד ,טהאָנעֶג ׁשְדאָמ
 , ןייַז ּוצ רהעָמ רּוחָּב הָביִׁשְי ןייֵק גְנאַל טְסְכיֹורְּב נוא

 ץֶמאָנ ןייֵמ ןופ נּוא ןעֶממאָנ סרעֶמעֶפ םעֶד ןּופ ְךיִלְְנייַרְפ ראָנ סֶסיִרעֶג
 אוד גּוא ,דָסֶח ריד טיִמ ןעֶוהְט עֶכְלעֶו ,עֶנייַד םִִּתַּב-ִלֲעַּב עֶרעֶייַהְט עֶטּונ איד
 רעֶד ראַפ אּוהְּררָּב טפאָנ ריִמ ןעֶטעֶּב סְרעֶדְנָזעֶּב !םֹֹוְּב רֶעייֵז טְסעֶז
 טְסאָה אּוד טְניֵז .ןייַז .דְנּוזעֶג נוא ןעֶּבעֶל ללאָז ,עֶלעֶדְניירְּב תַיָמ הֶרִבְנַה הָנְמְלַא
 יִא איִז נוא ןעֶניֹוא עֶרהיִא ןיִא ןעֶנּופעֶג ןַח טְסאָה אּוד זַא ,ןעֶּביִרְׁשעֶג זָנּוא

 רעֶפ טְׁשיִנ ןעֶמאָנ ןרעֶייַהְט ןעֶּכעיַל רהיִא רעֶנייֵק ריִמ  ןעֶננאָק ,בֵרְקִמ ְךיִד
 זיֹוה רעֶייַהְט רהיִא ראַפ נוא רהיִא ראַּפ אּוח ְךּורָּב טטאָנ ןעֶטעֶּב ריִמ ! ןעֶסעֶג

 ,ןייַללַא ְּךיִז ןעֶשְניוַו אייֵז סאוָו טיִמ ןעֶקיִלְנעֶּב ןעֶמעֶללַא אייֵז ללאָז רֶע ,רֶניִעֶג
 סְטטאָנ ןיִא ,לעֶמיִה ןיִא ןייַז טְנעֶבעֶררעֶפ אייֵז ללאָז הָוְצִמ גוא דָסֶח רעֶייִז נּוא
 סאָד ,ןהוז ןייַמ ,רהיִא זייוַו !ןעֶּביִרְׁשְרעֶפ ןעֶרעוֶו םיִׂשֲעַמ עֶמּונ עֶללַא ּואוו ,ךוּב
 תֶליֵלָח טְזיִּב אּוד זַא גוא ,טְנייֵלעֶגְנָא זיִא דָסֶח רהיֵא זַא ,ןעֶהעֶז איִז ללאָז ,עֶלעוֶויִרְּב

 סוחָי ןייַד טיִמ טְסְפְראַד אּוד ןעֶקְנאַד ּוצ טמאָנ ,ןעֶריֹוּעֶג ןייְֵׁש ַא ןּופ טְׁשיִנ
 ְךיִז םעֶמְהּוט נּוא םְרעֶטעֶפ עֶנייֵד טיִמ טְסאָה אוד גוא ,ןעֶללאַפעֶגְּבאָרַא ןייַז טְׁשיִנ
 טייַצ ַא ףיֹוא טְזיִּב אּוד סאוָו ןעֶרהַא טְׁשיִנ ראָנ ריִד ללאָז .., ןעֶמאָׁש ּוצ טְשיִנ

 עֶנִלייַה איד ריִד ּוטְסאָה ראַמרעֶד ,ןעֶועֶועֶג רּוהְּב הָביִׁשְי ַא דְמעֶרְפ רעֶד ןיִא
 ... ןעֶקעֶדְרעֶפ "ןעָׁשיִט עֶדְמעֶרְפ, ןּופ ןֹורָסַח םעֶד טעוֶו איִז נּוא ,טְפיֹוקעֶג הָרֹוּת
 נוא ריִד ןופ ןעֶּבאָה תַחַנ סיֹורְנ ְּךאָנ ןעֶללעוֶו ריִמ ,טְׁשיִנ רּונ גְראָז ,הָׁשקְׁשיִנ
 ! ןנאַמְרעֶד ןעֶרהאָי עֶניִדתַחַנ עֶגְנאַל סא ןיִא גאָט איִד טָא טְסעוֶו אוד

 ןיא טְציִא ןעֶנעֶז ּךעֶלְגְנּוי איִד ,רעֶדְניִק עֶללַא ּדלְצְרעֶה ְּךיִד עֶמיִרְג םִע
 םעֶנעֶעוֶועֶג ןייַד ייַּב ןעֶגְנאַט ןעֶהעֶנ ּוצ ּוצ ְךיִז ןעֶביֹולק ךעֶלְדייֵט איִד גוא ,רֶדֵח
 רעֶר ףיוא ְךיֹוא ְךאָנ לעֶו ְךיִא . לֶזִמ טיִמ הָנּותֲח רתיִא ףיֹוא רעֶטְנאָט םְזיִבָר
 סְנעֶקעֶרעֶּב ּוצ רֹונ לעוֶו ְךיִא גוא ,בֹוט-םֹוי בָרֶע זיִא סֶע ר ,ןייַז הָנּותַה

 . ןעֶהעֶגְניַרַא
 םיֹוא ןעֶזאָּל לעוֶו גּוא ,טְפיֹוקעֶג טְנייַמ ַא ראָנ ְּךיִא ּבאָה ץְנאַׁשעֶג הֶׁשֶרְד

 'תֹומ גְלְפּומַה ןֶתָרַה ,רעֶטאָּפ סֹהְלַּכ רעֶד ןּופ ריִמְלַּת ַא טְקְנעֶׁש סאָד : ןעֶפּור

 רעֶניִדלְוַמ ַא ןיא ןעֶצְנאַט וצ ןייַז הֵּכְַמ ןיֹוׁש ְךיִמ טְלאָו טטאָנ זַא !עְלעֶׁשְרעֶה
 קְנַׁשעֶג הָׁשָרְר אֵוַא טְשיִנ ,קיִנאָיַמעֶלְפ רעֶּבעיֶל ןייֵמ ,תָנּותֲה ןייד ףיֹוא חַעָׁש

 טלאמ
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 לאָמ ַא ןיֹש ןעֶהעֶז ּוצ ןייַז הָּמְרעוֶו ְךיִא לליו איוִו ! ןעֶּבעֶנ ריר יא טְלאָו
 !טְרעֶׁשעַּב ןעֶגיִרעֶּבעֶל םעֶד טטאָנ ןּופ זיִא ריִד סאוָו ,תֶלַּכ עֶנאָׁש עֶּבעיִל איר
 הֶלַּכ עֶכיִלְקיִלְנ איִד אָמָּתְסִמ זּוא טעֶו ןעֶּבעֶל ןָנּוא טְזאָל סאוָו רעֶד רונ

 טְשיִנ טְמוק ְךייז ןיק-: קיל יִא נוא תַחַנ ןיִא ןעֶויִדאָה ְךיִז אז ללאָז .. יי ְךיֹוא
 2 טייַצְרעֶד ראָפ

 ןעֶכיִלהייִרְּפ ַא ּבאָה נּוא ,ריִד ּבייֵרְׁש ְךיִא איוִו ץְלַא אּוהְט ,דְנּוועֶג רּיִט ייֵז

 עָמְהּומ עֶייִרְט ןייד ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַנ ןופ טְשְניִו ריִד איוִו ,בֹוט-םֹוי ןעֶכיִלְקיִלְ
 ". ןייֵטְׁשְרלאָג לעֶזייֵר-אָטיִג
 עֶלעְֶנייַרְּב טאָה ! עֶר עֶכְלעֶזַא ןעֶראָה ּוצ הָיַחְט ַא ,עֶנעֶרּוי עֶׁשיִטייל ַא --

 ,עֶטְניעֶלעֶג-לְהאוָו תַמֶאךא  ןעֶנעֶייִל טְניִדְנֶעעֶג טאָה עָלעֶריִט ןנעוֶו טְנאָזעֶג
 .ענְנָא ֶליִגְמ ַא לעֶמיִּב ַא ןעֶהעֶועֶג ּוטְסאָה !רעֶטְכאָט עֶׁשיִוי ַא ןיִּב ךיִא איו
 ךיִא ּבאָה ,טְעֶייַלעֶג טְסאָה אוד תַעַּב !טְדעָר ןעֶמ איו טְקנּופ נוא ,ןעֶּביְִׁש
 טְראָד ץְטיִז ְךיִא רעֶדָא אָד טהעֶטְׁש ,םעֶלעֶׁשְרעֶה עֶמְהּומ איִד ,איִז זַא ,טְנייַמעֶג
 סאָד טֶא ,םהיִא ּוצ טְרעֶר איִז איִװ ּוצ ְךיִמ ראָה גוא ,ּבּוטְׁש ןיִא רהיִא יײַּב

 ו הָׁשֶא עֶכולְק ַא טֶפייַה
 ןעֶננעֶק לעֶסיִּבַא רונ ּונעָנ זיִא סֶע זַא ,ךאָד טְסְנאָז אּוד ,ּוטְסהעֶז --

 וטְסהעֶז ,טְכאַמעֶג עֶפְריווראַָפ טְׁשרִמֹולְּכ רעֶטּומ רעֶד עֶלעֶריִט טאָה ו ןעֶּנייַרְׁ
 עֶלעוֶויִרְּב אֵזַא יִקאֵט ןנעק ןעֶט זא ,זיִא םִע ןאָׁש איִט גוא טונ איוִו ןיֹוׁש

 ו קֶּביירשְפיֹוא
 אֵזַא נוא טְסְרעֶל גוא טְסְנְרעֶל אוד זַא ,רעֶטְכאָט ןייֵט ,.ְּךאָד ּוטְסהעֶז -

 נוא פאק אַזִא טימ ווט ןעֶמ !ןעֶּביירְׁשְפיֹוא טְׁשיִנ ץְלַא ְךאָנ ּוטְסעוֶו עֶלעוֶויִרְּב

 . עו עֶרֹוּעֶג לָבֵׂש
 עֶלעֶריִב טאָה ולָכֵׂש ּתא פאק ןייֵמ ,עֶמאַמ ,טְׁשיִנ ריִד טְללאָפעֶג -

 םיִמ טאַהעֶג טְׁשיִנ ְךיִמ ּוטְסאָה סאָו ראַפ ,טְנאָרְפעֶנ ןאָמ ץְנֹרְּב ַא שיִמ
 ּולָכֵׂש גוא םאק ןרעֶסעָּב ַא

 טְלעוֶו רעֶד ןיִא טאַלְנ רעֶר ךיִא ו םיִועֶנ ,דְניֵק ןיימ ,ּוטְסְללאָפעֶג ריִמ -
 יאַפ ןייַז זומ סע תַחַנ ַא ראַפ סאוָו גוא ,ןעֶמייֵל ראַפ זיִא םִע ןאָׁש איו ,ןיירַא

 ְךאָ ויִא םִע וץָּבייְַשפיֹוא עֶלעוֶויִרְּב ןאָׁש אֵזַא ןגעק ןעֶט זַא ,ּוליִפֲא ןיללַא ְךיִז
 ו טְראוָו םעֶכיִלְטיִא ןעֶׁשוק ּוצ

 ,עֶלעֶׁשְרעֶח איו קיִנעֶיטעֶלְפ ןעֶּבעיִל אֹזַא ןעֶּבאָה ללאָז ְךיִא זַא ,עֶׁשיִמאַמ -
 עֶלעֶריִט ךיִז םאָה ! ץֶּנייַרְׁש ףקירּב ןרעֶנאָׁש ַא ְּךאָנ רָׁשְפֶא םהיִא ְךיִא טְלאָו

 טפאהעגסיורא
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 ץפ ןעֶראוָועֶג טְמאָׁשְרעֶפ נוא טרְריִוְרעֶּפ ןייֵללַא .דְלאַּב זיִא נוא ,טְּפאַחעֶגְסיֹורַא
 טאָה : ןייַמ ְךיִא .טְדעֶרעֶנְפיֹרַא טְסְרֶע טאָה איִז סאוָו .רעֶטְראוָו עֶנעֶנייֵא עֶרהיֵא
 קכ טייוַו .ןַיז לאמ ַא לעוֶו ךיא ןנעוֶו זַא ,קיִרּוצ ןּוהְמעֶנ העָרְד ַא רְלאַּב איִז

 עֶרעֶססאָרְג גּוא עֶרעֶנאָׁש ְךאָנ ןעֶננעֶק ריִד ּךיִא לעוֶו ,עֶׁשיִמאַמ עֶּבעיִל ,ריִר
 טְכעֶו אּוד ,עֶׁשיִמאַט אָי ַא , ןעֶּביְִׁשְסיֹוא ריד ץְלֵא ןּופ ! ןעֶּבייַרְׁש ְּךעֶלְויִרְ
 ז ןעֶמּקנָא לעֶויִרְּב אזא ריִמ ןּופ טעֶו ריד זַא ,עֶהיירְפ יז

 טאָה !ןעֶדייִׁשּוצ טְשיִנ לאְָנייֵק ריד טימ ְךיִמ לעוֶו ְךיִא ,דְניִק ןייַמ ןיינ ==

 ריִמ ללאָז ןעֶמ דְלאָנ ןעֶנאָט . טְעֶוְטְנָאעֶג ץֶפיֵז ןעֶרעֶוְׁש ַא טיִמ עֶלעֶדְיירְ
 טְשיִנ ְּךיִא לעוֶו ,דְמעֶרְּפ רעֶד ןיִא ץעֶּבעֶגיֹוא ְּךִר ללאָז ךיא ,ץעֶטיִׁשְנָא
 טׁשיִנ זַא ,טְלעֶו ןייַט , ןעֶּבעֶל ןייֵמ זיִא סאוָו ,טְנאָזעֶג םֶנייֵטְׁשְמּוא ! ןעֶללאוָו
 ,ּבּוטְש ןייֵט ןיִא ,ְךיִז ייַּב ְךיִד ְּךיִא ליִו ,ןעֶּבעֶל לעֶו ְּךיִא גְנאַל איו ? אּוד

 םעֶד ןעֶקִיַׁשּוצ אוה ְךורָּב טטאָנ ריִד טעוֶו ! ןעֶּבאָה נּוא ןעֶהעֶז ,םייֵה ןיימ ןיִא

 רע טעֶו ,ןעֶניֹוא עֶנייֵט ןיִא ןעֶניִפעֶג ןַח ןייַז טעֶו סאוָו ןעֶטְועֶׁשעֶּב ןֹתִמֲא
 ןייַז גיִטְכיִל יֹוזַא לאָמ יייַוְצ טעוֶו ּבּוטְׁש ןייֵמ ןיִא נא ,ןייַז דְניִק ןיימ ךיֹוא

 איו ריִד ןעֶטְכייַל גּוא ןייַז ְךאוַו רונ ללאָז ,דְניק ןייַט ,לֶזַמ ןייַד ,טְציִא איוִו

 רעֶנייֵד רעֶטְרעֶׁשעֶּב רֹתְמֶא רעֶד רוב לאָז ,ןעֶּבעֶגְקעֶוַא ץְלַא ריר לליוו ְךיִא
 .ןעֶמּוק

 ענזיִרּפאק עֶלעֶרְיִמ ּטאָה !עֶטְרעֶשעֶּב ןּפ ןעֶרעֶר ּוצ ןָא איז טְּבייַה .דְלאַּב -
 ןיִא ןעֶהעֶג ןעֶגְראָמ טְסעוֶו אוד זַא ,ּוצ רעֶמעֶּב ריִמ גאז , טְגאָזעֶג טְש'רְמֹולְּ
 רעֶסעֶּב ןעֶגְנעֶרְּב ןעֶסייֵה רעֶדָא ,ןעֶלעֶׁשְרעֶה ראַפ הָרֹוחְס ןעֶפיֹוק ןעֶמאָרְק איד
 ראַפ ץאַטְׁשעֶג ןרעֶסעֶּב ַא ּבאָה ךיִא ; ץֶּביֹולְקְסיֹוא לעוֶו ְךיִא גּוא ,ּוצְרעֶהַא
 . ריִד

 עֶניִרהיִא םאָד עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ,דְניִק ןייֵמ  ,ןנעֶד ּוטְסְנייַמ סאוָו --
 רעֶּבעיִל ןייַד סאוָו ,טייֵצ ַא לאָמ ַא ןעֶממּוק ְּךאָד טעֶו סע ,טְדעֶרעֶג רעֶטייֵ

 ּבעֶלרעֶר איו ..ייווצ ְּךאָנ-םְנעֶטְסְמאָּפְׁש ,רהאְי ַא ְךאָנ !ןעֶממּוק טעוֶו רעֶטְרעֶׁשעֶּב
 ו גאָט ןעֶכיִלְקיִלְג םעֶנעֶי ןיֹוׁש ְךיִא

 ,טְרעֶוְטְנָאעֶג סעּכ ןיִא ןיֹוׁש עֶלעֶרְיִמ טאָה ו קירּוצ דְלעֶנ סאָד ריִמ ּיִנ --
 רעֶמאָרְק אר , הֶׂשְקִׁשיִנ ; ןעֶמאָרְק איִד ץעֶשיִװְצ ןעֶהעֶג ץיֵללַא לעוֶו ְךיִא
 ףיֹוו חַקָמ ַא םייַ ְּךיִא ;עֶהייֵרְפ וצ ְךיִז סאָו טיִמ ץעֶּבאָה טְׁשיִנ ןעֶללעוֶ
 | תֶרֹותְס עֶטּוג ַא

 -עֶג עֶלעֶדְנייַרְּב טאֶה !דְניִק ןייֵמ ,ריִד ראַפ טְשיִנ טְסאַּפ םָע רעֶּבָא --
 וטְׁשיִנ הָוִצְמ איד רימ ּוטְסְניִנְרעֶפ סאוָו ,ןעֶהעֶג לעֶ ְךיִא ,ריִמ זאָל !טְנעי

 ךיא



-- 1168 = 

 טְסעוֶו אּוד נּוא סֹ'הָרְּפִׁש םִַיַח ּוצ ןעֶהעֶג טְסעוֶו אּוד : אָרֹומ ּפאָח ְּךיִא --

 נוא ,םהיִא ןופ טְמּוק סאוָו ,בֹוח ןפיֹוא ןעֶּבעֶנ הָרֹוחְס ריִד ללאָז רֶע ןעֶללאוָו

 ! רעֶרעֶייַהְּט ןעֶנעֶבעֶר לייַוְרעֶר טעוֶו רֶע
 !ןעֶנאָז םהיִא לע ךיִא ז טְׁשיִנ לָכֵׂש ןייֵק רראָנ ּבאָה ְּךיִא ,עֶנייֵא דְניִק -

 טְׁשיִנ טעוֶו סהֶרְפִׁש םיִיַח , טְסְניִדְרעֶּפ תֹונֵמֲאָנ ףיֹוא ןְמּוזְמ ראַפ ףיוק ְךיִא

 ְךאָנ רעֶד - ןהעָצ ראַפ טְׁשיִנ ּוליִּפֲא ,לעֶּבּור ַא ראַפ תֹונְטֲאָנ עֶנייֵז ןעֶפיוקְרעֶּפ

 וטְְניְִרעֶפ סאוָו ..טְנעֶכעֶרעֶגְּבֶא בֹוח ןופ ןייַז םִע לאָז :ןעֶגאָז םהיִא ְךיִא לעוֶו -
 ז בֹוח ץעֶטְלַא-:ַא ןעֶמהעֶנְּבָא ןעֶמאַמ ןייַד טְשיִנ

 ו ןעֶלְלאָו טְׁשיִנ טעוֶו רֶע זַא נּוא --

 ו ןעֶּבאָה הֶריֵרְּב א .ּךאָד ְךיִא לעוֶו --
 "אְנ ןיֹוש איִז זיִא טיִמְרעֶד םּוראָו ,ןעֶזעֶועֶג םיִּכְסַמ טאָה עֶלעֶריִמ

 ְאָנ טעֶװ גוא ץעֶרעֶלְקְןעֶּביִא טְׁשיֵנ טעֶו רעטטּומ איִד זַא ,ןעֶזעוֶועֶג רעֶכיִ
 ,טְכאַרְּבעֶג רהיִא ּוצ רְלעֶג םאָד טְׁש'רְמֹולְּכ טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה סאוָו , ןייַז ןעֶדעיִרְפּוצ
 , טְנהאָמעֶגְפיֹוא בֹוח ןעֶטְלַא-ןַא םהיִא ְךְרוד טאָה איִז נּוא

 רעד וצ ןעֶזעֶועֶג ןּוהְטעֶנוצ ְךילְטְראָצ עֶלעֶריִמ זיִא דְנעֶבָא ןעֶצְנאַנ ןעֶד
 -נייַרַא טעֶּב ןיִא עֶרעימ ַא ְךיִז טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב זַא ,לאַטְנייֵק ְךאָנ איו רעֶטמּוּמי

 ןעֶטְּפאָהעֶג םעֶד ןעֶהעֶטְשּוצפיֹוא היִרָּפ ץְנאַנ ןעֶנראָמ ,ןעֶהּורְסיֹוא ןעֶפְראוָועֶג
 רהיִא ןעֶּבעֶנ עֶלעֶריִט ּךיִז טאָה , םֹהָרְפִׁש םִִיַח ןּופ ןעֶמהעֶנוצְּבָא בֹוח ןעֶטְלַא

 ,הֶׂשֹעַמ עֶנאָׁש עֶּבעיִל ַא רעֶטטּומ רעֶד טְלהאָצְרעֶד גוא טְצעֶזעֶנְקעֶוַא טעֶּב ןּכיֹוא
 ,רעֶד טיִמ רונ ןעֶּבאָה וצ הָנּותַה ןעֶמּונעֶגְראָפ ְּךיִז טאָה סאוָו ,ןעֶצְניִרְפ א ןפ
 עטּוג עֶנייֵז ראַפ רונ טייֵקְכייֵר ןייַז ראפ טשינ .ןעֶמהעֶג םהיִא ןעֶלעוֶו טעוֶו סאוָו
 ןעֶנְנאַנעֶגְבּוא זיִא גוא ןנאַמְמעֶרָא-ַא ראַפ טְללעֶטְׁשְרעֶפ ְךיִז טאָה רֶע .תֹודִמ

 רֶע זַא עא ץעֶזעֶועֶג ןאָׁש רהֵעָז רעֶּבָא זיִא רֶע ;רעֶלְטעֶּב רעֶטעֶרָא-ץַא איוִו

 וצ  ןעֶראָהְפיֹוא דְלאו ןיִא רעֶמיֹוּב איִד ּוליִפָא ןעֶגעֶלְפ ןעֶגניִז ןעֶּבייַהְנָא טְנעֶנְפ
 נייֵא ,גְנאַזעֶג םיִז ןייַז ןעֶראָהּוצ ּוצ ןעֶנייוַוְצ איד ןעֶניֹוּב-ּבאָרַא ןעֶנעֶלַּפ גוא ןעֶשיױר

 טְנהאָועֶג טאָה טְראָד סאָו טְדאָטְׁשַא ןיִא ןעֶמוקעְֶנייַרַא רֶע זיִא לאָּמ
 ,עֶנעֶהְטאַרעֶג ַא רהעְז הָריִחְי תַּבַא טאַהעֶג טאָה רע גוא ,רעֶנאיְליִמ רעֶסיֹורְג ַא

 ץְלא רהיִא ןעֶנְעֶז טְלעֶטְׁשעֶנְראָפ רהיא טאָה רעֶטאָפ רעֶד םאוְו ,םיִנֵתָח עֶללַא
 וא ןנאַמעֶרָא רעֶד טָא ןעֶממּוקעֶג זיִא םִע זיִּב ;ןעֶז .וָועֶג טְׁשיִנ ןעֶצְראַה םוצ

 ּוא .לעֶרעיִל ןאָׁש ַא ןעֶגְניוְסיֹוא רעֶטְסְנעֶפ רהיִא רעֶּטְנּוא טְלעֶּטְׁשעֶג ּךיִז טאָה
 סיִז ַא טְראָהְרעֶד סיִּפֲע טאָה הֶריִחְי תַּכ איִד .הֶבדִנַא ןעֶטעֶּב טְשרְמֹולְ
 רעֶטְסְנעֶפ וי ןֶפאָלעֶגּוצ איִז זיא ,רעֶריֵלְנ עֶללַא ןיִא ְךיִז טהענּוצ םאוָו גְנאַנעֶג

 קק
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 אז זַא ,עֶׁשיִמאַמ ,ְּךו טהעֶטְׁשְרעֶפ .סִז יֹזַא סע םֶננִז רעֶו ןּוהְמ קק ַא
 איֵז טאָה גאָט םעֶנעֶי ןופ נוא ..קירוצ ןעֶסייֵרְּבָא טְנאָק עֶנ טְשיִנ ןיֹוׁש ְּךִז טאָה
 עֶנְנאַל ַא ..ןנאַמעֶרֲא םעֶד ּוצ עֶּבעיִל ןופ ןעֶהעֶנְסיֹוא גוא ןעֶגְנאָּב ןעֶּבייֵהעֶגְנָא
 -רעֶפ טְלאוָועֶג םהיִא טאָה איִז !טאַהעֶנ ןּוהְט ּוצ ְּךִז טיִמ איִז טאָה טייַצ

 ,ןעֶנאַּטְשעֶגְנָא טְׁשיִנ םֶניראָטרְבַה עֶכייֵר עֶרהיִא עֶללַא ראַפ זיִא רהיִא ; ןעֶפעֶג
 רֶע טְגעֶלְפ טְכאַנ עֶללַא רעֶּבָא . רעֶלְטעֶּב ןעֶמעֶראןַא ןיִא ןעֶּבעִלְרעֶפ ּוצ דז
 טאַהעֶנ ַחֹּכ ןייק ןיֹוׁש טאָה איז נוא ,רעֶטְסְנעֶפ ןרעֶטְנּוא ןעֶגְניִז גוא ןעֶממּוק
 איֵז וַא ,טְנאָּזעֶג גּוא ןעֶללאַפעֶג וְלאַה ןפיֹוא לאָמ ַא םהיִא זיִא איִז זיִּב ,רהעָמ

 עֶניַר ,טְרעוֶוְטְנָאעֶנ רֶע טאָה ! םעֶרָא רעֶּכָא ְּךאָד ןיִּב ּךיִא, .ּבעיֵל םהיִא טאָה
 טְסעֶו אוד זַא ,ןעֶּבירְטְסיֹורַא זיֹוה רָעייֵז ןופ ְּךאָד זנוא ןלעֶו ןרעֶטְלָא  עֶכייר
 ןעֶּבעֶל טְנעֶק עֶג טְׁשיִנ ןיֹוׁש ׁשְרעֶדְנַא טאָה איִז רּונ * ןעֶּבאָה הָנְותֲח ריִמ טיִמ
 טיִמ ְּךאָנְרעֶד ׁשְטאָח ,ןעֶּבאָה ּוצ הָנּותַה םהיִא טיִמ ןעֶראוָועֶנ ןעֶרעיִרְפּוצ זיִא גוא

 רֶלאַּב יִקֲאַט טאָה איִז .ןעֶהעֶגצְמּוא עֶלְטעֶּב רעֶזייה איד ןיִא ןעֶמטאַזוצ םהיֵא
 ְךִו ןעֶּבאָה עִיליְטאַפ גוא רעֶטאָפ רעֶד זַא גּוא ,טאַהעֶג הָנּותֲה םהיִא טיִמ

 :ןעֶרייַׁשּוצ ְּךיִז לאָז איז ,ןעֶניִנייֵּפ ןעֶּבייַהעֶגְָא ןעֶרייֵּב אייז ןעֶמ טאָה טְסיִוְרעֶד
 ּוצ םהיִא טיִמ רעֶדִייִא ןעֶטְריֹוט רעֶסעֶּב איִז ללאָז ןעֶמ :ןעיִרְׁשעֶנ טאָה איִז רונ
 םיִריֹוטְקאָד וא ,תֶמֲא טְנאָז איִז זַא ןהעְזעֶגנ טאָה רעֶטאָפ רעֶד ויִּב ,ןעֶרייִׁשּוצ

 טאָה ,ןעֶּבְראַטְׁש דְלאַּב יִקאֵט איִז טעֶו םהיִא ןהֶא זַא ,טְגאָזעֶנ ךיֹוא ןעֶּבאָה
 ,ןעֶמּונעֶגּוצ דְניִק ַא ראַּפ םהיִא גוא טאַהעֶנ הֶריֵרְּב ןייֵק רֶע

 רעֶמעֶרָא רעֶד זַא ,רייֵרְפ נוא קיִלְנ םֹרעֶטאָּפ םעֶד ראָפ ְךִז ללעֶטְׁש טְנייַח
 -עֶנ ויִא גוא רעֶדייֵלְק עֶנעֶמיִרּוצ עֶנייַז ןעֶפרְאָועְֶּבאָרַא גְנּולצּוְּפ טאָה ,רעֶלְטעֶּב
  ץְנִרְּפ רעֶטְצּוּפעֶגְסיֹוא-ןַא איו ןעֶהעֶטְׁש ןעֶבילְ

 ץיַז םאוו ןעֶזעֶועֶג ןעֶרעיִרְּפּוצ םיִּמִע רֶע זיִא ,ּוטְסְנייַמ איִח ,עֶׁשיִמאַמ אּונ
 ז רעֶלְטעֶּב םעֶר ןיא טְּנעיִלְרעֶּפ ְךיִז טאָה הָריִחְי תַּב עֶרֶֶייַהְט

 טאָה ,עֶזעֶועֶג ןעֶרעיִרְפּוצ גוא ְּךיִלְקִלְנ רֶע זיִא ,דְניִמ ןייֵמ ,יַאְדִו ַא -
 רעֶטְכאָמ ןיַז זַא ,טְׁשיִנ ןנעֶר םייַו רֶע ,זיִא םאוָו ,טְרעוֶוְטְנָאעֶג עֶלעְֶניַרְּ
 ז ןעֶפאָרְטעֶנ קיִלְנ ַא טאָה

 ז ןעֶפאָרְטעֶג קיִלְנ סאָד רהיִא טאָה םאוָו ראַּפ ,עֶׁשיִמאַמ ,ּוטְסייו רעֶּכָא --
 , שייֵקבייֵר ףיֹוא טְקְוקעֶג טְׁשיִנ נּוא ,ןעֶנאַטְׁשְרעֶּפ ןעֶגְניִז ןייַז טאָה איִז לייוַו
 םעֶד טָא רונ םעֶרָא ןייַז טְלאוָועֶג רעֶמעֶּב טאָה גוא ,גְנּורעיִצ גּוא רעֶרייֵלְק ףיֹוא
 .י. ןעֶּבאָה ּוצ רעֶגְניִו ןעֶּבעי

 גמ
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 עֶלעֶרְנירְּב טאָה ז ןעזעֶועֶג די ַא זיִא ץְניִרְפ רעֶד , רעֶמְכאָט ןייֵמ ,ריִס נאָז =
 . טְנאָרְפעֶג

 עָנ עֶלעֶריִמ טאָה ,אָטׁשיִג ןעֶגנעֶז ,עֶׁשיִמאַמ , ןעֶצְניִרְּפ עֶׁשיִוי -
 םעֶרָא ןופ ןעֶנאָק סאָו ,רעֶדְניִק עֶשיִדּי אָד ןעֶגנעֶו סֶע רעֶּבֶא ,טְרעֶוְטנָא
 ,עֶׁשיִטאַמ ,לאָמ ַא ..!טְמהיִרעֶּב גוא סיֹורְג -- גיִרְדיִנ גוא ןייֵלק ןופ ,ןעֶרעֶוו ְךייַר
 גניִלְצּולְּפ ,םהיִא טיִמ זנּוא ןעֶמאָׁש ריִמ ,םעֶרָא זיִא רעֶנעֶי זַא ,זְנּוא טְכאַד

 טְבאָׁש רע גוא , םְלְֵּׁש רעֶגעֶי עֶלְלאָר עֶסיֹרְנ א ראַפ סאוָו ריִמ ןעֶראָהרעֶד
 ,..י!זָנוא טיִמ ןיֹוׁש ךיִז

 עֶלעֶרְניַרְּב טאָה  ריִמ סֶע ּוטְסלהאָצעֶד  ,דְניִק ןייֵמ  ,סאוָו ןעֶגעֶג --
 עֶגנעֶז ְךייַר גוא םעֶרָא וַא ,טְׁשיִנ ןנעֶד טייַו ְּךיִא ,טְגאָרְפעֶנ ץעֶנעֶג ַא טיִמ
 1 רֶנאַה ןיִא טטאָנ ייַּב

 גוא ,טְרעֶוְטנָאעֶג עֶלעֶרְיִמ טאָה ויֹזַא טאַלְג סֶע להאָצרעֶד ְךיִא טָא -
 ןפ ןעֶניֹוא איִר ּוצ ְךיִז ןעֶּכעֶלְק רעֶטְטּומ רעֶד איו טְקרעֶמעֶּב טאָה איִז זַא
 . טנעֶלעֶג ןעֶפאָלְש ְךיֹא ןיללַא ךיִז גוא קעֶוַא טעֶּב ןופ לליִטְׁש איז זיִא ,ףאָלְׁש

 עֶנ דעֶרַא ,ץֶנְואַר ןְּדאָנ םֶּכיֵּת , יִרְפ ןעֶנְראָמ ףיֹוא טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה
 , טייֵל עֶסיֹורְג גּוא םיִמָכֲח איִד ןּופ ןעֶמאָנ עֶנעֶי ןעֶנעו רעֶגְליִו ץטיִמ טְכאַמ
 חָרֹוט עֶלעֶׁשרעֶה םהיִא טאָה ךעֶרְפְׁשעֶנ ןיִא . טְנאָמעֶר ןעֶטְכעֶג טאָה רֶע סאָו
 ךֹׁשָל ןיֵא זַא גוא ,רעֶננעֶקַא ןעֶרעֶו ּוצ ןעֶמהעֶג ְּךיז לליו רֶע זַא ,ןעֶזעֶועֶג
 טְלהאָצרעֶד םהיִא טאָה רֶע ,טְגעֶייַלעֶג לאָמ ַא ןֹוׁש רֶע טאָה ,לֹרַָס ׁשֶרֹוקַה
 ! ןרֶמֶּת םיִמ ןֹוְמַא ןופ עֶטְכיִׁשעֶג .איִר

 ׁשְטאָה עֶנּופעֶג טאָה רֶע סאו ץעֶראוָועֶנ טְהייַוְפעֶד זיִא רעֶגְליוִו רעֶד
 -תַבְהַא, ןעֶנעוו ןעֶרעֶרְסיֹוא ְּךיִז ןנאק רֶע ןעֶמעֶו פיִט םיִרֵבֲח עֶנייֵז ןּופ םעֶנייֵא
 טאָה גּוא ,ןעֶזאָלעֶג ץּורְדְייֵא ןעֶפיִט א ןעֶצְראַה ןיי ןיִא ךיֹוא טאָה סאָו , "ןֹויִ
 רֶע עֶכְלעֶ ,רֵּבַהְט םעֶגעֶגייֵא ם'נופ םיִרָפְכ עֶניִרְביִא איד ןעֶפּורעֶגנָא ןעֶלעֶׁשֹרעֶה
 , ןעֶטְסכיִג םּוצ ֿםאו ןעֶזעֶלְברּוד םהיִא תְטאַר

 איד דיִז ןעֶזּומ ,ְךאוְמיִמ ןייַד ייַּב זַא ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,טְכאַד ריִמ -
 ץזעֶועֶג ווָיַחְּב זיִא ןגאמ סעֶלעֶרְניַרְּב זַא ,טְראָהעֶג ּבאָה ךיִא .ןעֶניִפעֶג םיִרְּפִס
 לאָמ 8 אָּבְִדַא ּורְּפ . ןעֶואָלעֶג םיִרָפְס ְּךֵסַא טאָה גוא רעֶטעֶלְקעֶנְפיֹוא-ןיַא
 ריר ןיִּב ךיִא :רעֶמְלַא-םיִרָפִמ םוצ ןעֶואָלוצ ְּךיִד ללאָז ןעֶמ ןֹוהְט שעֶּבַא
  ןעֶגיִפעֶג ץֶלַא טְראָד טְסעוֶו אוד בֵרָע

 ו ןעֶנאָזּבָא טְׁשיִג עֶלעֶרְניֵרְּב ריִמ טעוו ,אָר םיִמָע רגנ ויִש =
 עשזרעה
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 זַא ,ןעֶססיִו ייֵז ,ןעֶהְטאַרעֶג רעֶטייו רעֶנְליִו רעֶד טאָה ,עֶׁשְז-ראָה -

 אייז רעֶּבָא  ןעֶניְִנֶּפיִלְׁש ַא עְקעֶוּוצְכיֹוא שנ נ ןעֶננעֶז ְךעֶל'םיִרְפִס איד
 , ןעֶּבעֶג וצ ַחּכ ץְטְכאַועֶגְפיֹוא םעֶד ,הָלּונְס איִד  ְךיִז ןיִא טיִנ ְּךאָנ ןעֶּבאָה
 ןעֶנֶעייִל תיִׂשאֵר ּוטְסְפראַד ,ןֵּכ לַע ! ןעֶללעֶטְׁש ּוצ ְךיִז םיִּפ איֵד ףיֹוא ןייַללַא

 ףאָלְש ןעֶש'ֹּוחָּב-םעֶרֶא ןייַד ןּופ טְסללאָז אּוד , ריִד גאָז ְךיִא סאוָו םיִרָפְכ איִד

 תִלְכַּת ןייק זיִא ןעֶּבייַלְב ּוצ גיִּבייֵא יֹוזַא זַא , ןעְֶוקְמּורַא ְךיז , ןעֶּפאַחְפיֹוא ְךיִז
 עֶבְלעוו ,ןעֶמְמּוקעֶּב ּוצ םיִרְּפְס עֶרעֶדְנַא ןעֶהעֶז ּוטְסללאָז רעֶּבָא .ְךאָנרעֶד ... טְׁשיִנ
 עו ריִמ ןּופ ..! ןעֶללאַפרַאַפ ןיש ןיִּב ךיא .םיִפ איִד ףיֹוא ןעֶשְנעֶמ ַא ןעֶללעֶנְׁש
 ,ןעֶגאָלְׁשרעֶר ְּךיז ץְלַא ּוצ ְּךאָנ טסנאק רעֶּבא אּוד ! ןעֶרעוֶו טְׁשיִנ טייל ןייק ןיֹוׁש
 אוד או ,.,., עֶמְמיִטְׁש אֵזַא , יִלַּב אֵזַא ןעֶּבעֶגעֶג ריִד טאָה טטאָנ זַא , םֵרְפְּב

 ! עא תם ףיד ןעמ שעה ןעמוק שכעה
 טיִמ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ? ןעֶללאַּפראַפ ןיֹוׁש טְזיִּב אוד זַא ,ּוטְסְנאָז סאוָו ראַפ --

 ךיִא רעֶדייֵא ! ריִמ ראַּפ רעֶפְכעֶּב ןיֹוׁש ְךאָד טְסְננעֶק אּוד ,טְנאָרְפעֶג תֹונְמֲחַר

 ְךַכֵא ןעװמ ְךאָנ ְךיִא לע ,אוד איו ןעֶּבאָה הָעיִדְי אֵזַא ץְלַא ןיִא ְךאָנ לעֶו
 , ןעֶנְרֶל

 ,טְרעווְטנָאעֶג ץְפיִז ַא טימ רעֶגְליִו רעֶד טאָה ! רעֶדּורְּב ןעֶללאַפראַפ --
 ןיִּב בֶנַא . ,.טְסאָה אוד סאָו תֹוכֹוט תֹולֲעַמ איִד ןופ עֶנייֵא טְׁשיִנ ּבאָה ְךיִא

 חיִרְי ַא ּבאָה ְּךיִא ,תֶמֶא . ריִד ראַּפ ְךיֹוא רעֶטְלֶע רהאָי םקעֶז םֶניִּפ טיִמ ְךיִא
 ןהֶא זיא ןעֶּבעֶל ץְנאַנ ןייֵמ -- ! טְשיִנ ראָנ ְּךיִא ,ןנעק ןעֶננעק רעֶּבָא ,ץֶלַא ןיִא
 איוִו ְּךיִז ףיֹוא טּפָא קוק ְךיִא .רֶדֵס ַא ןהָא ךיוא זיִא ןעֶנרעֶל ןייֵמ נּוא רֶדֵס ַא
 סאוָו טקניז :וא טהעטְׁש רֶע ,ןעֶכאָרְקרעֶפ םָּכְמּוז ַא ןיִא זיִא סאוָו םעֶנייֵא םיֹוא

 ןעֶבּורְּפ וצ תֹוחֹוּכ עֶנייַז טְׁשיִנ הָמּומ ןייק ְךיִז ןיִא טאָה גּוא ,רעֶפיִט ץְלַא הָעָׁש ַא
 ןעֶסייֵרּוצְסיֹורַא .ְּךיִז תֹוחֹוּכ איד ריִמ ןיִא אְטְׁשיִנ -- .ןעֶוועֶטאַרּוצְסיֹורַא ןייַללַא ךיִז

 טאַמעֶרְא+-ַג ,דֵמַלְמ ַא ֶּבייַלְּב ןיֹוׁש לעוֶו ְךיִא ! ןעֶללאַפְראַפ ..ׁשֶרדֶמַה-תיֵּב ןופ
 , אקילייק ַא

 גוא ;ןעַּפֶא טלעו איִד זיִא ריִד ראַפ ! אָתייֵרֹואְל ְךֶליֵח דֹוע ,אּוד רעֶּבָא
 ןעֶקיֹורְנַא ּוצ ןעֶמִנוק עא ןעֶרהאָפ טְסעֶו אוד זַא ,תֹואיֵבְנ ריִד גאָז ְךיִא

 ! תיִלְבַּת
 ריִד ּביִנ ְּךִא ,ןעֶטעֶּבעֶג עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ! ןעֶרהאָּפ עֶדייֵּב ריִמ םאְל --

 ! רעֶדּורְּב ַא איו ןעֶלייֵהְט וצ ץְלַא ְּךיִז ריִד טיִמ :םֵּכ-תעיקּת ןייַמ
 רונ - טְרעֶוטנָאעג רעֶגְליִו רעֶד טאָה ,ןייַללַא רהאָּפ ! ריִד קְנאַד ָּךיִא --

 ןייק ןיֹוש טעוֶו ריִמ ןופ זַא סייוַו ְּךיִא : ןעֶכאַמּבָא ריִד טיִמ ְךיִא זּומ ְךאַז ןייֵא
 טייל
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 לאָּט ַא טייל רעֶסיֹורְג ַא רתעְז טְסעוֶו אּוד זַא ,רעֶדיוִו סייַו ְךיִא נּוא ,ןייַז טְׁשיִנ טייל

 ללאָז ךיִא ,ּוצרעֶד ןעֶגְנעֶרְּב ְךיִמ טעֶו טייֵקְמעֶרָא ןייֵמ זַא ,עֶלעֶׁשרעֶה . ןעֶרעֶװ
 , תֶטיֹונ ַא ןיִא ריִמ ןעֶפְלעֶה ,תֶשֶקַּבַא טיִט ריִד וצ ןע:העק ְךיִז לאָּט ַא
 סאָו נּוא ׂשֶרֶדֶמַה-תיֵּב ןיִא אָד טְציִא ןעֶצְטיִז ריִמ - איוִו .לאָטְטְסנעֶד . ןאָמרעֶד

 ,אָליו ןופ רֶבֵח ןייד,ְךֶל בֹוטְּב ,רעֶרּרְב ,טְשיִנ ססעֶנרעֶפ ו טציִא . ןעֶדעֶר ריַמ
 ו ןעֶסייֵרוצְסיֹורַא ּךיִז ׁשֶרְדָמֲה-תיֵּב םנופ ןעֶּכעֶגעֶנ הֶצֵע איִד ריִד טאָה סאָו

 רֶע גוא ,טְרהיִרעֶג ץְראַה סעֶלעֶׁשֹרעֶה ןעֶּבאָה רעֶטְראוָו םָרעֶגְליִו םעֶד
 ײּב ןעֶטְכעֶג טְסרע טאָה רע סאוָו ׁשְטאָה : ןעֶלהאָצרעֶד טְלאוָועֶג םהיִא טאָה

 רּוהָּב הָניִׁשְי ַא ּוצ זיִא טּוניִמ רעֶד ןיִא רונ ; םהיִא ןעֶגעֶו טרעֶלְקעֶג טְכאַנ
 : טְנאָזעֶג טאָה גוא

 !ְךאוָוְטיִמ ןייַד ּוצ ןעֶּפּור ְּךיִד ןעֶמּוקעֶג זיִא ןעֶמ , עֶלעֶׁשרעֶה -
 טאָה נּוא טְסניִד םעֶקעֶדְנייַרְּב ןעֶמּוקעֶגּוצ אייֵז ּוצ זיִא עַנָר רעֶד ןיִא

 + טְנאָגעֶג
 ראַכ ,ןעֶמּוק ןיֹוׁש טְללאָז רהיִא ןעֶטעֶּבעֶג טאָה עֶטתיַּבַה לַעַּב איִד --

 ! רעֶטעֶּפ ַא ןופ רֶלעֶג טיִמ ףירּב ַא ןעֶמוקעֶגְנָא זיִא ךייַא
 .טְנאָרְפעֶג רעֶנְליִו רעֶד טאָה 1 עֶלעֶׁשרעֶה ,רעֶמעֶּפַא טְסאָה אור

 רעֶטעֶפ רעֶמּוג רעֶר רעֶו טְּואועֶג ןעֶטְכעֶג ןּופ ןיֹוׁש טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה --
 : טְרעוֶוְטנָאעֶג טאָה נּוא ןעֶנעֶז עֶמְהּומ עֶּבעיִל נּוא

 ! רעֶטעֶפ ןעֶייִרְמ גּוא ןעֶּבעיֶל א רעֶהעֶז , רעֶטעָּב ַא ּכאָה ךיִא --
 רעֶנְליוִו רעֶד טאָה !ּבעיִל גּוא ייֵרְמ סיִועֶנ רע ויִא רֶלעֶג טְקיִׁש רֶע זַא -

 1 רְלעֶג לעיִפיוִו , טקרעֶמעֶּב

 -עָנ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ןלעיפיִו ּטְׁשיִנ ןייֵללַא ְךאָנ םייוַו ְךיִא .,טְראַוַו -
 .ןעֶלעֶרְגיִרְּב ּוצ ְךיֵלְנ ץעוֶוַא זיִא גוא .טְרעוֶוְטָא

 זַא ,טְנאָזעֶג טְׁשיִנ לאָטְנייק ראָנ ריִמ ּוטְסאָה ,עֶלעֶרְראַנ ,סאוָו ראַפ -
 םאָה ?עֶטהּומ עָעלְק עיַיַרְמעֶנ אֵזַא וא רעֶטעֶפ ןעֶטּונ אֵזַא טְסאָה אוד

 ,טְגאָזעֶג 'ו ןעֶנְראָמ טונ, רהיִא טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה איו םָּכיֵּת טְנאָרְפעֶג .עָלעֶרְנייְַּ
 ןעזעֶועֶג רעוֶוְׁש זיִא םהיא ,ןעֶראוָועֶג טיֹור גוא טְמוָׁשְרעֶפ זיִא רֶע

 , ןרעוֶוְטְנָא ּוצ עֶניִל ַא ניִטְליִגְכייַלְג
 ,טְרעֶטְנּומעֶנְפיֹוא םהיִא איִז טאָה ? רעֶנֶייֵא דְניִק. ,ְךיִז ּוטְסְמאָׁש סאו --

 עֶכְלעֶזַא טיִמ ןעֶמאָׁש ּוצ ןעֶּבאָה ְךיִז דְנייַרְפ עֶטּונ עֶרעֶזנּוא עֶללַא ןעֶללאָז
 וצ טְׁשיִנ ְךיִד ְךאָד ףְראַד ְּךיִא ! זיִא עֶמְהּומ ןייַד איִו גוא םֶזִּב אּוד איוִו

 ,טְכאַרְטעֶנ ריִמ אייַּב לאָט עֶלְלַא ּבאָה ְךיִא ,ריִמ ּביֹלְג רונ ,ץעֶגעֶּסְגַה
 וא
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 - יעָנ ללאָז ,עָלעֶריִט ןייֵמ איוִו ניִנעֶראָה . עַזָנ רעֶנייַפ ַא ופ טְסְמאַמְׁש אוד זַא
 תאָנָה ַא ריִמ טאָה ,טְנֶעיילֶגְראָפ ריִמ עֶלעוֶויְִּב סעֶמְהּומ ןיד טאָה ,ןייַז רֶנּ

 | וו

: 
 ן

: 
 - חֶׂשֶא עֶרעִייַהְטַא ראָנ חט איִז !טאַהעֶג תֹועָט ןייק, ּבאָה ְךיִא סאוָו ןּוהְטעֶג

 ו רעֶטְסעֶוְׁש ַא סעֶמאַמ ןייַד ? עֶמְהּומ ַא ריִד איִז זיִא יֹוזַא איוִו .ןייַ

 עֶרעֶּב טְׁשיִג ןייַנלַא ,טְרעֶרעֶגְפיֹוא םיֹק רֶע טאָה ו רעֶטְפעֶוְׁש ַא -
 ,טְנאָז רעֶי סאוָו ְךיִז גיִדְנעֶכ

 !טְדיֹוט גְנאַל ןיֹוׁש זיִא עֶמאַט ןייַד --
 | רהֹאְי טכַא ןיֹוׁש --

 וְךייֵר יקאמ זיִא ,רתאָי רעֶגְנאָל ּוצ םהיִא ,רעֶטעֶּפ רעֶד נּוא --

 !טְׁשיִנ ְּךיִא םייַו טְציִא ,ןעֶזעֶועֶג ְךייֵר ץְנאַנ רעֶו זיִא לאָמ ַא -
 םאָה !דוי רעֶנייַפ ַא יַאְדַוַא ויִא רֶע ,ןעֶפְלעֶה טטאָנ םֹהיִא ללאָז --

 ןעֶנעֶו ןעֶריִנעֶמאזְקֶע רעֶטייֵו םהיִא טְלאָועֶג ְךאָנ נּוא ןעֶׁשְנּואוועֶנּוצ .עֶלעֶדְנייַרְּ

 קיִטְׁש ַא גטיִמ ןעפאָלעֶגְניַרַא עֶלעֶריִמ זיִא טּוניִמ רעֶד ץִא רונ :עֶיליִמאַּפ ןיז
 .סיֹוא ןעֶמאַוְקֶע ןעֶרעוֶוׁש טְרעֶטְטּומ רעד ןּופ םהיִא טאָה נא ,דְנאַה ןיִא הָרֹוחְ
 0 טְזייַלעֶג

 נזא ,טְוָועֶג ְךיִנ ףיֹוא איִז טאָה ז קאָר ַא ףיֹוא סאָד  ךייֵא טְללאָפעֶג -
 ניִסייַרְד נּוא ףְניִפ איִד ןפ .ןעֶמעֶטְׁשְרעֶפ ללאָז רֶע ןעֶּבעֶנעֶג קְנאוװ ַא
 ןהעָצְכַא עֶמאַמ איִר טאָה טְקיִׁשעֶג ְךייַא טאָה עֶמהּומ איִד סאו לֶּבּו ר

 יש רתיִא טעֶו ראַפעֶד ,ץעֶּנעֶגעְֶסיֹוא םעֶקיַּפאָה גיִצְכעֶז טיִמ לעֶּבּר
 רעֶייַא איװ יֹזַא ,לעֶטְנאַמ רעֶמְמּז ַא טיִמ םּויטסאָקַא ! ץְלַא ןעֶּנאָה
 ְךיִא וַא ,רהיִא טהעֶז ,איִז טְסייֵה ,לעֶזייֵר עֶטיִנ ..ְךייַא טְּבייַרְׁש עֶמְהּומ
 ורעֶטְפעוֶוְׁש ַא סְרעֶטְטּמ רעֶגיִלעֶז רעֶייֵא ריִמ טְכאַד ! קְנעֶרעֶנ

 עֶמּוג ַא :טְׁשיִטעְֶנייַרַא עֶלעֶרְניְַּב ְךִז טאָה ,רתאְי רעֶגְנאָל ּוצ רהיִא --
 רעֶטְסעֶזְׁש רעֶטּונ רתיִא ראַפ גוא ,ריִד ראַפ ןייַז עֶמאַמ ןייַד ןיֹוׁש ללאָז ןעֶרעֶטעֶּב
 !טְשיִנ ְךיִד טְואָלְראַפ סאוָו

 עג ףְראַד רֶע סאוָו טְרעֶהעֶג ץְלַא רעֶר סעֶלעֶריִמ ןיִא טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 וצ גיִשְליִגְכייַלְנ עֶלְלאָר ןייז ןעועֶועֶג רעוֶוְׁש טְראָפ רעֶּבָא זיִא םהיִא ,ןעֶקְנעֶר
 איר גוא ,טְבוָׁשעֶג ןעֶלעֶרנייַרְּב ראַפ גוא ךיִז ראַפ ְךיִז טאָה רֶע ; ןעֶלעיְִׁש
 ןעֶביֹוהעֶגְפיֹוא טְׁשיִנ ןעֶניֹוא

 טאָה ו תֶחְרֶמ ןייַמ ראַפ קְנאַד ַא טְׁשיִנ ריִמ רתיִא טְנאָז סאוָו ראַּפ --

 ,לעֶכייֵמְׁש ןעֶׁשיִטייַח ַא טימ טְנאָרְפעֶג ,ןרעֶטְנּמּוצְפיֹוא םהיִא ,עֶלעֶריִמ
 ,יהיִא ףיֹוא ןּוהְטעֶג קוק ַא נוא ןעֶּביֹוהעֶגְפיֹוא ןעֶניֹוא איִד טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה

 עלעראג
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 ,טְגאָזעֶג עֶלעֶדְניַרְּב טאָה וקְנאַד ןייַד טְׁשיִנ טְנייֵמ איִז . ,עֶלעֶראַנ -- !
 חָוְצִמ ַא ראפ זַא גוא ,הָוְצִמ ַא איִז טּוהְט סאָד זַא טְׁשיִנ סיי איִז , זיִא סאוָו !

 ?קְנאַד ןייֵק טְמּוק
 ,טְרעֶוְטְנָאעֶג ןַח טיִמ עֶלעֶרְיִמ טאָה וקְנאַד ןעֶד יקאט ןייֵמ ְךיִא ,ןיינ -
 טאָה ?הֶהְרֶמ רעֶייַא לעיִפיוִו הָטְרעוֶו לעיִפ יֹוזַא קנאד ןייֵמ ןנעֶד זיִא --

 ,ןעֶגאֶז ּוצ ׁשְטאָה טְראָו 8 ןעֶנּופעֶג ּךיִלדְנִע עָלעֶׁשְרעֶה
 טְנייַמ ,טְרעוְֶטְנָאעֶג שיטעקאק עֶלעֶריִמ טאָה ו הָטֶרעוֶו רהעָז ,רתעָז ,ָא --

 ,ןעֶפפאָה ריִמ גּוא ןעֶמייֵו ריִמ , טייַז רהיִא רעוֶו טְׁשיִנ ןעֶסייוֵו ריִמ זַא ,טְׁשיִנ

 ףָנ טעֶװ רהיִא ..,! ןייַז ְּךיִלְקיִלְנ גוא ְּךייֵר להאָמ ַא ְּךאָנ טעֶֶו רהיִא זַא

 ...!טְפאַׁשְְנייַרְפ רעֶזְנּוא טיִמ ןעֶמאָׁש ְךיִז לאָמ ַא רֶׁשְפָא
 רעֶייֵא טיִמ ןעֶמאָש להאְמ ַא ְךיָמ לעוֶו ְּךיִא זַא ,טְרעֶלְק רהיִא ּביֹוא --

 ראָנ ץְנאַד ןייֵמ זיִא - ןעֶפעֶנְרעֶפ דֶסֶח רעֶייַא לעוֶו ךיִא גוא  טְּפאַשְְניַרְפ
 טאָה סאוָו ןאָט ַא טיִמ טְרעוֶוְְנאעֶג רעֶי טאָה ..! הָטְרעֶו טְׁשיִנ ראָג ,טְׁשיִ
 ,טְקירדעֶגְסיֹוא ץראַה תָמֶא ןייז

 עֶלעֶרְנייֵרְּב טאָה 1 ןרעוֶוְמְנָא ּוצ איוִנ םייַו רֶע ,הָמְכָח זיִא הֶרֹוּת ּואוו --

 | . טְקְרעֶמעֶּב ןעֶרעיִרְפּוצ
 עֶלעֶריִמ טאָה !ניִרְלְֹׁש טראָפ ְּךאָנ ריִמ רהיִא טייַז קְנאַד ןעֶד רעֶּבָא -

 | , טהָנעטעֶנ ְךיִלייֵרְּ
 ןייֵמ ךייא לעוֶו נוא וּךייַא ְךיִא קְנאַד לאָמ דְנעֶזייט ,ךיַא קְנאַד ְךיִא -

 טְלאוָועֶג גוא ,טקנאַדעֶג ןעֶלעֶריִמ רע טאָה ,..!ןייַז גיִדְלּוׁש ניִּבייֵא טְראָפ קְנאַד

 .ןעֶקְנאַרעֶּב רעֶרְנּועֶּב ןעֶלעֶרְנייַרְּב ךיֹוא
 טְשיִנ עֶלעֶרְנירְּב טאָה ! קְנאַד ןייק סיִועֶג גְנאַלְרעֶפ ,ןהוז ןייֵמ ,ָךיִא -

 ריק ןעֶנייֵא ןייֵמ ףיֹוא יֹוזַא ןעֶניֹוא עֶנייֵמ ןעֶללאָז , ךיִז ןעֶקְנאַרעֶּב ןעֶזאָלעֶג
 ! םֶטּונ סאָד-ללַא ריִד ׁשְניוִו ְּךיִא איוִו ,סְטּונ סאָדללַא ןעֶהעֶז

 ּוטְסְנאָז סאָו : טְגאָזעֶנ עֶלעֶרְניַרְּב טאָה םיֹורַא קיִרוצ זיִא עֶלעֶרְיִט זַא
 טיִמ טאָה איִז לעיִפיוִו ּוטְסייוַו סאוָו 1 טְנאְַליִרְּבַא טְׁשיִנ עֶלעֶריִמ ץייֵט ּזיִא
 ,לליוִו איִז סאוָו אָקְוַד ,ןעֶּבעֶנעֶנכאָג רתיִא ּבאָה ְךיִא זיִּב טאַהעֶג ןּוהְמ ּוצ ריִמ
 איז ,ןעֶזיָלְרֶּפ תֹוניֵבְמ עֶרהיִא ףיֹוא ְךיִז טְסְנאָמ אוד !טְלְלאַפעֶג רתיִא סא
 !זיִא טונ םאוָו סייוַו

 סאאָמ א ןעֶלעֶׁשְרעֶה טאָה גוא ןעֶממוקעֶג רעֶריֵנְׁש רעֶר זיִא םעֶד ןיִא
 ,םיִּפ איד זיִּב פאק ןופ ןעממונענבארַא

 : הלא | עֶס. ,ןעֶפייֵתעֶג עֶלעְֶנייַרְּב טאָה ו פאק ַא רעֶטייבְּב  ,רעֶגְנעֶל לעֶסיֵב ַא - = =
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 יב ַא ,גאָרמ גוא נארט !נאָט ןייֵא ףיֹוא םיִדְנְּב עֶרעֶייַחְט עֶכְלעֶזַא טיִנ טהייֵנ
 ,!דנּועֶג

 םעֶד טאָה נוא ,ןעֶהייֵנ ׁשיִדאָמ אקוַד ןעֶסייֵהעֶג טאָה רעֶּבָא  עֶלעֶריִמ
 איו ןעֶהייֵנ טְלאָועֶג טְלאוָו איִז ןנעוֶו זַא ,ןעֶהעֶטְׁשְרעֶפ ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג רעֶרייֵנְׁש
 קינְנאָפאַל לרעָּב ןעֶּבעֶנ;קעוא טְנאָקעֶג ךאד/ איז טלאוָו ,לליװ עֶמאַמ איד
 , םהיִא טְׁשיִנ גוא

 .טְגאָרְּבעֶג ןייללַא ןעֶלעֶׁשְרעֶה רעֶרייֵנְׁש רעֶד טאָה ?רהיֵא טְליִװ איו -
 ,ןרעֶוְטְנָא םהיִא ןעֶזאָלעֶג טְׁשיִנ עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ! טְשיִנ רהיִא גְלאָפ --

 טוג זיִא סאוָו ,לאָמְׁש גוא גְנֶע דיילק ַא ְךיִז איִז טהייֵנ סאָד זַא טְנייֵמ איִז
 -נאָל ןופ ..,!טְסיִזְמּוא םִע ןעֶפיֹוקְרעֶּפ ְךאָנרעֶד גּוא ןּוהְמְנָא לאָמ ראאָּפ ַא ףיֹוא

 !טְשיִנ ,גְנאַל -- ץרוק ןופ רעֶּבַא , ןעֶכאַמ ןעֶמ ןנאק רעֶצְרּוק - רעֶנ
 גּוא טְנאָזעֶג עֶלעֶריִמ טאָה ! טְּבייַרְׁש עַמְהּומ רעֶייַא סאוָו טהעֶז טאַנ --

 ריִטאָט ,ׁשיִדאָמ אקוַד לליוִו איִז ,רהיִא טהעז ,עֶלעוֶויִרְּב סאָד טְגְנאַלְרעֶד םהיִא

 .ךייא ןופ ןעֶבאַל טְשיִנ טְראָד ןעֶמ ללאָז ןעֶכיִנ ןיִא םייַהַא רהיִא טְרהאָפ
 תָעַר ןייַז טְמאָׁשעֶּב עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ,ןעֶגְלאָפ עֶמְהּומ ןיימ לליוו ְךיִא -

 וןעֶנְלאַפ טְׁשיִנ רהיִא ְּךיִא ללאָז סאוָו ראַפ ,דְלעֶנ רהיִא ,טְגאָזעֶג

 טעֶװ רֶע :םיִדְָצ עֶללַא ןייז ּוצ אֵצֹי טְגאָזעֶנוצ טאָה רעֶדייֵנְׁש רעֶד
 ,סאַּפאז ןעֶסיֹורְג ַא ןעֶזאָל טעוֶו רע רּונ ,טְסייֵה עֶלעֶריִמ איו ןעֶכאַמ יִקאַט
 ראַפ ,םִִּתַּבייֵלַעַּב עֶטְסְנאָׁש אֹיִר ראַפ ,םֵּׁשַה ְךּורָּב ,היינ ְּךיִא ,הָׁשְקְׁשיִי

 *, הֶרֹוהְס עֶרעֶייַהְט אֵזַא ןעֶכאַמ ןעֶדְנאַׁש ּוצ טְׁשיִנ לעוֶו ךיִא ,ּוליִפָא םיִציִרְּפ
 עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ןןעֶזאָל סאַּפאַז ןעֶסיֹורְג ַא רּונ טְללאָז רהיִא ,טהעז --

 רהיִא טְללאָז ןעֶּבייֵלְּב טעֶו סאוָו רעֶקִיַטְׁש איִד גּוא ,טְנאֶזעֶגְנָא לאמ ַא ְךאָנ

 |ץְטיִנ ּוצ טמּוק סע ,ןעֶגְנירְב-ּבָא , םֵׁשֵה-ַעַמְל
 ְךיִא ּבאָה ,טְרעֶכיִורעֶפ רעֶדייֵנְׁש רעֶד טאָה ,עֶלעֶדְניירְּב ,רהיִא טְראָה -

 רעעֶׁש עא דְנאַה ןייַמ ןּופ ןיֹוׁש זיִא סאוָו הָרֹוחְס איִד ןּוּכ קֶלַח טְרעֶדְנּוה ַא

 גוא ,ןעֶגְייַרְּבָא ,ןעֶהאָגְפיֹוא לעוֶו ְּךיִא 1 טְדעֶרעֶג טְשיִנ ! ןעֶראוָועֶג ןעֶטטיִׁשּוצ
 !ןעע ר רא סע רימעד

 ַא טעוֶו רהיִא !דלעֶנ עגיטלִּב עֶמעֶרֶא זיִא סאָד זַא ,טְסעֶגְרעֶפ טְׁשיִג --
 ,ּבָא ינְְניּב ,ןעֶמעֶּבעֶג לאָמ ַא ְךאָנ עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה !ןעֶנעיִדְרעֶפ ְּךיֹוא הָוצִמ
 ךָאלַ; ןיימ ְךאָד זיִא ׁשְנעֶמ ַא ;ןייַרַא בֹושםֹוי בֶרֲֵע ןיִא טְראַה טְׂשיֵנ רונ

 ,ןעֶצעֶוְרעֶּביִא לעֶּפאָנְק ַא ,עֶקאַרְפאָּפ ַא ןעֶמ ְךֹוהְּב ריִמאָּט ,טְשיִנ
 ןעטוגא
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 ןעָעּונעֶג ,טְרעֶוְטְנָאעֶג רעֶדרייֵנְׁש רעֶד טאָה !עֶלעֶרְנייַרְּב , גאט ןעֶטּונ ַא --
 .קעוֶוַא זיִא גוא םעֶרָא ןרעֶטְנּוא הָרֹוחְס איִד

 טאָה ,טְדעֶרעֶג רעֶרייֵנְׁש ץטיִמ ריִהְט רעֶד ייַּב ְּךאָנ טאָה עֶלעֶדְייַרְּב תַעְב
 הָטּומ רונ ללאָז רֶע ,ןעֶנא וצנֶא ןעֶלעֶׁשְרעֶה טאַהעֶג טייַצ לייוַוְרעֶד עֶלעֶריִמ
 ןנאק יִצ :ןעֶטעֶּבעֶג נוא טְנאזעֶגּוצ טאָה רע; , ןייז טְכעֶר ץְלַא ןיֹוׁש טעוֶו ןעֶּבאָה

 טעוֶו רע סאוָו םיִרָּפְס עֶרעֶייו ןופ ,רֶפֵט ַא ץעֶגְרֶע ןעֶהייֵל טְׁשיִנ םהיִא איִז
 ,ןּביֹולקסיֹוא ןייֵללַא

 רהיִא ייַּב ןעֶמּונעֶג ,רעֶמטּומ רעֶד ּוצ ןעֶגְנאַנעֶנּוצ םֶּכיֵּת זיִא עֶלעֶריִמ
 .ךעֶלעֶסיִלְׁש איר

 ,טְנאָרְפעֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ?ְּךעֶלעֶסיִלְׁש איִד ּוטְסְפְראַד סאָו --
 ! רֶפַכ ַא ןעֶהייֵל טעֶּב רֶע--
 ו ןרעֶדְנַא-ַא .ּוצ םהיִא ןופ הָניִמ-אָקִּפַנ איִד , רעֶטְכאַט  ןייֵמ ,ּוטְסהעֶז --

 - ןעֶנניִז ןיִא סְנייַז טְניִל םהיִא ,לֵעָּפְתִנ טְׁשיִנ ראָג םיִדָנְּב עֶייִנ איד ןּופ זיִא רע

 רעֶד טיִמ רֹוְחַמ ןייַמ ריִמ ןעֶניִפעֶג גְנאַג ןייֵא ןיִא יקאט רעֶי ללאָז ,םהיִא ּביִנ
 , הדָנַה -

 זצ 5

 טְנֶפָאעֶג ,טרהיִפְְנייַרַא רעֶממיִצ ןעֶטייַז ַא ןיִא םהיִא טאָה עֶלעֶריִמ
 ,טְכּוז רֶע סאו ןעֶניִפעֶג ןעֶסייֵהעֶג םהיִא נּוא םיִרָפְכ טיִמ רעֶמְלַא ןעֶמיֹוהְג ַא -

' 

| 

 לייוְרעֶד טאָה עֶלעֶריִמ ,םעֶציִלאָּפ איד רעֶּביִא ןעֶּפאָלעֶגמּוא ןעֶנעֶז ןעֶגיֹוא .עֶגייַז
 טאָה רֶע נּוא ,םיִרָפְמ ןּופ ןעֶמאָנ עֶכְנאַמ טְנֶעייֵלעֶג-רעֶּביִא םָנעֶקְנר איִד ףיֹוא
 ׁשְרֹוקֲה-ןֹוׁשְל איד ןיִא רעֶלהעֶפ ןעֶדעֶי רחיִא ןעֶטְכיִרעֶפ ּוצ טאַהעֶנ טייֵהְנעֶנעֶלעֶּג

 ןופ טְלאַהְניִא ןעֶד לעֶסיִּב ַא ןעֶרעֶלקרע ֹוא גוא ,טְגאָו איִו סאוָו רעֶטְראוָו
 ;דְנייַרְּפ עֶטּונ עֶטְלַא עֶטְנאַקעֶּב ץְלַא ןעֶזעֶועֶג ןעֶננעֶז סאָד .רֶּפַס ןעֶרעֶי -

 ,תֹובּׁשְּת תֹולאַׁש ,ףס א םיִׁשֹרְפִמ ,תֹונֹוילְג עֶסיֹורְג טיִמ ס'ש  רעֶגְליוִו יַא

| 

 ו
 ו

 ,ןעֶועוֶועֶג דְמעֶרְפ אָד םהיִא זיִא רֶפֵכ ןייֵא טְׁשיִנ ;םיִרָפְס ׁשּורְד נּוא .ץתֹויַנְׁשִמ

 גוא עֶסיֹורְנ עֶכְלעֶז ַא ׁשְנעֶמ ַא םִע ןנאק איוִו ,טְרעֶדְנּואוועֶג ְךיִז טאָה עֶלעֶרְיִמ !

 ,תיִלְכַּת רעֶד ְךיְִרְנֲע זיִא סאוָו - .ןעֶקְנעֶרעֶג גוא ןעֶנְרעֶלְפיֹוא ץְלַא םיִרָפְכ עֶיד
 ,טְנאָרְפעֶג איִז טאָה 1 םיִרָּפְס עֶללַא איִד ןיֹוש ןנעק ןעֶמ זַא !

 תֹוטיטְּתִּב עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה !רעֶסיֹוְג ַא ןדָמַל ַא ,בָר ַא ןעֶנעוֶו ןעֶמ ןנאק,--
 ,טְרעוֶוְטְנָאעֶג

 1טְׁשיִנ רהעְמ נּוא --

 םְלאוָו םהיִא איוִו ,טְדעֶרעֶנְסיֹוא ץפיִזַא טיִמ רֶע טאָה ! טְׁשיִנ רהֵעֵמ -

 לעיפ יֹוַא םיִרְפְס עֶללַא איִר ףיֹוא טאָה רֶע סאוָו .,טְגיִנייֵפעֶג להיִפעָג רעוֶוְׁש 8
 תוחוב
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 עֶרעֶדְנַא ןעֶכח טְציִא ומ רִע נוא ,טְכייֵרְּנְרעֶפ ןעֶרהאָי נּזא  דְנּוזעֶג ,תֹוחֹוּכ
 ְךִז ראַפ םְלעוֶו ָעייֵנ ַא ןעֶגעֶפָא ןעֶניֹוא איִד טְכֶרֶע םהיִא ןעֶללאָז עֶבְלעוֶו םיִרָפְכ
 . ןעֶהעֶז ּוצ

 ךסֵא טְללעֶטְׁשעֶגְנָא ןעֶהעֶוהעֶר דאַפ ןעֶטְסְרעֶטְנּוא ןפיֹוא רֶע טאָה ְּךילְדֲָע
 םוצ טְציִא טְפְרֶע רֶע טהעֶז ןעֶטאָנ עֶרעֶייִז סאוָו ,םיִָפְפ עֶרעֶפאָרְג גוא עֶגייֵלְ
 , לאָמ ןעֶטְכְרֶע

 אֵד ןעֶהעֶטְׁש עֶכְלעוֶו עֶללַא איִר טָא ,טְגאָזעֶג ץֶפיִז ַא טיִמ רֶע טאָה !ּדַא --
 ּךימ ןעֶּבאָה אייֵז גוא ,טְנְרעֶלעֶג טְכאַנ נוא גאָט ,טְנְרעֶלעֶג ְּךיִא ּבאָה ,ןעֶּביֹוא
 תעְז ,עְטְנּוא אָד ןעֶנעֶז סאוָו עֶללַא איד רעֶּבֶא ,,,טְרהיִפעָג טְׁשיִנ תיִלְבַּת םּוצ ְךאָנ

 ְִא סאוָו ,ןעֶניִפעֶג אייֵז ןיִא ְּךיִא לעוֶו רֶׁשְּפֶא ,לאָט ןעֶטְסְרֶע םוצ טְנייַה ְךיִא
 ! ןעֶכוז ּוצ טְציִא ןָא ּבייֵה

 טְׁשיִנ רעֶּבָא ,רעֶכיִּב טיִמ ללאָפ רעֶמְלַא-ַא ךאָנ טהעֶטְׁש ןעֶטראָד ןָא -
 קאט ןעֶמ טְרעֶו םיִרָפְס איִד פ ,עֶזיִועֶּב םהיִא עֶלעֶריִמ טאָה ,עֶׁשיִרּוי
 עֶנַא ,רעֶמעְֶליִּבעֶגַא ןעֶמ טְרעֶו עֶנעֶי ןופ רעֶּבָא :טְפְנאָז אוד איו ןֶדמִל א
 יַעָנ טאָה סאו םעֶד זַא ,ףאָה ךיִא נוא , עֶללַא ריִד אייֵז ּביִנ .ְךיִא--. רעֶטְרהעֶל

 וצ טְׁשיִנ עֶנעֶי ְךיֹוא ןעֶללעֶו ,ןעֶנְרעַלְיֹוא םיִרְפְס עֶקִיִד עֶסיֹוהְג איִד טָא טְנאָק
 ו ןעֶננעֶק אייֵז טְסעוֶו אּוד ,רּונ ליוִו ! ןייַז רעֶוְׁש

 ! עֶלעֶריִמ ,ןעֶננעק אייֵז לעוֶו ְּךיִא ,ןעֶננעֶק אייֵז זּומ ְךיִא --
 . ןעססע ןעֶלעֶריִמ ןעֶּפּורעֶג גּוא ןייַרַא זיִא רעֶטטּומ איִד
 -עֶנ עֶלעֶריִמ טאָה 1 ןעֶטעֶּבעֶג טְשיִנ םהיִא ּוטְסאָה סאוָו ראַפ ,עֶמאַמ --

 םהיִא טעֶּב ,ןעֶמּונעֶג ליֹוט ןיִא ןעֶססיִּב ןעֶטְסְרעֶי ןעֶד טאָה איז רעֶדִייַא טְנאָרְפ
 ,חַסָּפ ףיֹוא זְנּוא ּוצ םהיִא םעֶּב גוא ,ןעֶססֶע זְנּוא טיִמ ְּךיֹוא

 .:ןעֶסעֶפיֹוא ריִמ ייַּב ןיֹוׁש טעוֶו רֶע סאוָו , טְׁשיִנ םהיִא עוֶנאֶלאַׁשְז ְךיִא --

 ,רעֶטְסעֶב םיִּפֲת םְכאַפ םיִרְדָכ איד וכ רעֶּכַא ּ:טְרעוֶוטְנאעֶג רעֶטטּומ איד טאה
 ו ּוטְסְנאָז איוִו , ןייַז ׁשיִט םייַּב ללאָז די רעֶרעֶטְלע--ַא זַא

 עֶלעֶריִמ ְּךיִז טאָה !ןעֶדּוי עֶרעֶטְלִע עֶנייֵד ראַּפ ןעֶנְרעֶל רהעֶמ ןנעק רֶע --
 / רע ללאָו וחְסַּפ ץְנאַנ ַא ןייַז זְנּוא ייַּב רֶע ללאְז ,ןעֶּפּורעֶגְּבָא זיִרְּפאַק ַא טיִמ
 טְסעֶו אּוד--ייֵרְטעֶנ גּוא טונ תֶמֶא ןיִא יִקאַט םהיִא טְניִּב אוד זא , ןעֶספיוִ
 ןעֶּבאָה תַהַנ ְךאָנ טְכעוֶו אוד נוא ,םהיא ייַּב טְנייֵַלעֶגְנָא ןייז טעוֶו סאָד זַא ,ןעֶהעֶז

 ןרָסה יד ר
 !ןייַז חֶסֵּפ זְנּוא ייַּב רֶע לאָז ,טייֵהְרעֶרנּזעֶג ןעֶפסֶע רֶע לאָז !יַאְְלַה --

 , ׁשיִט םּוצ ןעֶטעַּב ןעֶגְנאַנעֶג םתיִא גּוא ,טְרעֶוְטְנָאעֶג רעֶטטּוט איִד טאָה
 עלעשרעה



 = צב =

 טייקְסְּונ סעֶלעֶרְנייַרְּב זיִא םהיִא ;ןעֶטעֶּב טְזאָלעֶנ ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשְרעֶה
 שי יש/ ןצ יש

 טְשיִנ ְךיִז טאָה עֶלעֶריִמ זַא רנ ,ןעֶמהעֶנּצְנָא לאָמְניֵא טיִמ ןעֶזעֶועֶג רעוֶוש ּו
 ,ןעֶטעֶּב םהיִא ןייַרַא ְךיֹוא ןייַללַא איִז זיִא ,םהיִא ףיֹוא ןעֶטְראַוְרעֶד טְנאָקעֶנ
 .טְנְלאָפעֶג רהיִא טאָה רֶע גוא

 .חָסֵּפ ץְנאַנ ַא ףיֹוא ְּךיִז ּוצ ןעֶטעֶּכעֶנ םהיִא עֶלעֶדְניַרְּב טאָה ׁשיִט םייַּב
 רֶע ,תֹויְשַק רעיִפ איִד םהיִא ייַּב ןעֶגאָרְפ טעוֶו איִז + טְגאָזעֶג טאָה עֶלעֶריִמ
 טאָה עֶלעֶרְניַרְּב . . . ןעֶוְטְנָא ּוצ רהיִא ץּורֵּת ןעֶטּונ ַא ןעֶטייֵרעֶגְנָא רּונ ללא

 איוִו ןאָט ןעֶׁשיִמייַה םעֶד ןּופ גוא טייקְפּטּנ םדְניִק ּבעיִל רתיִא ןּופ ןעֶּביִלְקעֶג תַחַנ !

 רהיִא ןעֶּבאָה טייל גּוא ,טְנייֵמעֶג ניִדְנאָטְׁש טאָה איִז .םהיִא טיִמ טְדעֶר אָז
 א עֶנּולְק ַא ,דניק לאוו ַא יִקאַט זיִא עֶלעֶריִמ רהיִא זַא ,טְגאָזעֶג ְךיֹוא -
 ְךיִז טְלאַה נוא ןעֶּבעֶנעֶגְכאָנ לעיִפ וצ לעֶסיִּב ַא זיִא איִז רעֶּבָא ,עֶטְנרעֶלעֶג ַא -

 ןטיִמ טרער איִז אָּבַרְדַא ,יֹוזַא טְׁשיִנ זיִא םִע זַא ,איִז טהעֶז טְציִא ; םיֹוהְג
 גּוא ,רעֶטְסעֶוְׁש ַא איו בֵרְקְמ םהיִא זיִא ,ןעֶׁשיִמייֵה ַא טיִמ איוִו רּוחַּב הֶביִׁשּי

 ,ןּוהְטעֶג הֶאָּנַה טאָה רהיִא
 טְנאָזעֶגְנָא עֶלעֶריִמ טאָה וןעֶפסֶע עֶרעֶׁשְטעֶו ןעֶמּוק ּוצ ,טְשיִנ טְסעֶנְרעֶפ --

 ןעֶזאָל טְׁשיִנ חֶסֵּפ רעֶּביִא זיִּב ןיֹׁש ְּךייֵא טעוֶו עֶמאַמ איִד ,ןעֶמעֶנְקעֶוַא ןייַז ראַּפ
 ךיִז איז טאָה !ןייֵללֶא .עֶׁשימאַמ ,םהיִא טעֶּב ...ְמעֶרְפ רעֶד ןיִא ןעֶמסֶע ךאָנ
 ... !טְׁשיִנ ּךאָד רֶע טְּניֹולְג ריִמ ,טְדְנעֶועֶג רעֶטטּוט רעֶד ּוצ

 ללאָז רֶע :טְנאָזעֶגְנָא םהיִא גוא טאַהעֶג הֶרירְּב ןייֵק טאָה : עֶלעֶדְנייְַּ
 ,חַסֶּפ רעֶּביִא ויִּב ,ךיֹוא ןעֶנְראָמ גּוא עֶרעֶׁשְטעוֶו ּוצ ןעֶממוק

 זַא ,טְגאָזעְֶנָא לאָמ ַא ְךאָנ טייַז ריִא ןופ עֶלעֶרְיִמ טאָה וסִע טְקְנעֶדעֶג -
 ְךֹוא לעֶו ְךיִא גוא ,ְךייַא ףיֹוא ןעֶּבאָה לעֶּביִאְראַפ עֶׁשיִמאַמ איִד טעֶו שיִנ

 ייי ןָנֹרְּב ְךייַא ףיוא ןייַ

 ,בי

 ׁשְטאָח ,םיַהְרעֶר ןיִא רעֶנייֵז ַא ףְלעֶוְצ זיִּב טְראוַועֶג טאָה ּבייוַו סיְּורָּ
 עֶקְנאַי ןיִא ןעֶהעֶג טְפְראַדעֶּב ניִהְטיֹונ טאָה איֵז גוא יִטְסְרעֶגְנאָד זיִא םָע
 , ןעֶגאְַנָא םהיִא גוא ןעֶססֶע ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶּבעֶג ּוצ ,טְנעֶכעֶרעֶג טאָה איִז .ןיירַא
 םעוֶו רֶע :גאָט עֶניִז ףיֹוא ןעֶהעֶג ׁׁשיִנ ןיִׂש רֶע ללאָו ןָא םְנייֵה זופ יש

 ןיש
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 ,רעֶנעֶנייֵאךַא ןיֹוׁש ְךאָד ויִא רֶע ,רעֶטאָּפְׁש רעֶדָא רעֶהירפי .ןעֶססע אר ןיֹוׁש
 עֶדְמעֶרְּכ ףיֹוא םיִנְּפ םאָד ןעֶצְראוַוְׁש םהיִא גּונעֶג ּךיִז ןרעֶנְלאַו םהיִא נּונעֶג

  ןעֶׁשיִט

 ,םנייֵא ּבְלאַה ןיֹוׁש זיא םֶע ,ןעֶגאָלְׁשעֶג םְלעוֶוְצ רעֶּבָא טאָה רעֶגייֵז רעֶד
 .אֵטְׁשיִנ ְךאָנ זיִא עֶלעֶׁשְרעֶה נוא

 נוא ,רעֶטְסְנעֶפ ןכְרוד טְקּוקעֶגְסיֹוא ןעֶגיֹוא עֶרהיִא ְּךיֹוא טאָה עֶנייֵפ הרָׂש
 ְךִז טהעֶז רֶע רעֶּבָא ,גיִדְנעֶהעֶג ןעֶהעֶוְרעֶד ּוצ םהיִא טְפאָהעֶג ניִהּורְנּוא טאָה
 , ןעֶראוָועֶג גיִהְטּומְניא זיִא איִז ,טְׁשיִנ

 טְמאָׁש רע; :טְסאָרְטעֶג רהיִא טאָה נּוא ,טקרעֶמעֶּב םִע טאָה רעטטּומ איִד
 יקאט טְסאַּפ סַע נּוא ,רראַנ ןייֵק זיִא רֶע ,טְראָלקרעֶד איִז טאָה !יִאְדַו ַא ְךיִז
 ןנאמ ןייַז ףיֹוא רּוהְּב הָביִׁשְי ַא איוִו יֹוזַא ּוצְרעֶהַא טְציִא ְּךאָנ ןעֶממּוק ּוצ טְשיִנ

 רֶע לאָז ; ןיירא ׁשֹרְַמַה-תיֵּב ןיִא ןעֶקִישקעוֶוַא גאָטיִמ ןעֶד םהיִא םֶראַד ןעֶמ
 ללעוֶו ,ןעֶּבאָה טייַצ טעוֶו עֶטאַט רעֶד ןנעוֶו ,טְכאַנ ייַּב ! טייֵהְרעֶדְנּוזעֶג ןעֶססֶע
 ףיֹוא םהיִא ןעֶטעֶּב ריִמ זַא ,ןעֶגאָז םהיִא רֶע ללאָז ;םהיִא ּוצ ןעֶקיִׁש םֶהיִא ְךיִא

 *,ןעֶססֶע גאָט ְךאָנ ללאָז רֶע טְׁשיִנ ןעֶלליוִו גוא ,חַמָּפ
 םעֶנאָׁש ַא טייֵרָנעֶנּוצ דְלאַּב טאָה גוא ,ןעֶראָועֶג רעֶגיִהּור זיִא עֶנייֵפ הֶרָׂש

 , ןעֶקִיִׁש ּוצ םהיִא גאָטטיִמ

 ,ןעֶגאֶגנֶא םהיִא : ןעֶכּז ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶפאָלעֶגְמּוא ןעֶגנעֶו םיִרּוחְּב-הָביִׁשְו איִד
 2 יי יי ציל ןעי= טוה יז ןופ םֶהיַא אה ןעֶמוזַא
 ,ןעֶנּופעֶג ּוצ םהיִא טְנעֶכעֶרעֶג ןעֶּבאָה אייז ּואו ןעֶזעוֶועֶג טְׁשיִנ ץעֶגְרֶע ןיא זיִא
 ַחיֵר רעֶטּוג רעֶד נּוא ,ןעֶזעוֶועֶג ניִרְגְנּוה ןעֶגנעֶז אייז ןּופ עֶכיֵלְטֶע איו יֹוזַא גּוא

 יםיֹוא רהעָמ ְךאָנ יִּטעֶּפַא רֶעייֵז טאָה םעֶמיִצ ןעֶטעֶפ ןטיִמ גאָטטיִמ םנופ
 ּוצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה טימ ןְּךּורְּב ןעֶפייֵּפּוצְנֶא  עֶּביְִּבעֶג ןאַלְפ ַא אייֵז ייַּב ויִא  ,טְצייַרעֶג
 יוסעֶטיִצ ןעֶמעֶפ ַא ראַפ עֶפיקְרעֶפ ּוצ ךוז ןייַז טְׁשיִנ רראַנ ןייֵ רֶע ללא .ןעֶמאַ
 ,טְנאזעֶג הָמָקִנ ןופ- אייז ןעֶּבאָה

 ןוהְמעֶנ גאָז ַא רעֶנייֵא טאָה 1 לּוׁש רעֶּבייוַו ןיִא ןעֶּביֹוא זיִא ,עֶלעֶׁשְרעֶה --

 לאָז ְךיִא ,טעֶּב רֶע .ןעֶהעֶגּוצ ּבאָרַא ְּךיִז טְמאָׁש רֶע ,לערִייֵמ טְסְניִד םעֶד
 עֶלייֵו א ןעֶטְראַו אֵד טְלְלאָז רהיא גנוא ןעֶנאָרְטְפיֹורַא גאָטטיִמ ןעֶד םהיִא

 טּוניִמ ןהעצ ןיִא ,עֶּנעֶגעֶנְּבָא גאָטיִמ ןעֶד טאָה לעֶדְייֵמ סאָד !םיִלֵּכ איִד ףיֹוא
 ןעֶסייֵהעֶג גוא ,ןעֶנאַרְטעֶנּבאָרַא קירוצ םיִלֵּכ עֶטְניִריילעֶגְסיֹוא איִד הֶרְבֶח ןעֶּבאָח

 ,גאָטיִמ ןרעֶייַהְּט אֵזַא ראַפ ,ּבייוַו סךורָּב ,ןעֶמאָנ םעֶלעֶׁשְרעֶה ןיִא ,ןעֶקְנאַרעֶּב
 ,טאַהעֶג הָאָנֲה םיֹורְג טאָה רֶע ןעֶכְלעוֶו ןּופ

 ס'ךורב
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 תֶרֶׂש טאָה נוא ,ןעֶמּונעֶנּוצ ןעֶגיִנְנְרעֶּפ טיִמ קְנאַד ןעֶד טאָה ּבייװ םיַּדּורְּב

 .םיִלַּכ עֶניִרייֵל איד ןעֶזִיִועֶּב ןעֶנייֵפ
 רע ּואװ ,ׁשֶרֶדֶמֲה-תיֵּב ןיִא , טְנאָזעֶג איִז טאָה ,רעֶטְכאט ןייֵמ ,ּוטְסהעֶז --

 וׁשְרעֶרְנַא ראָנ ,ערָה ןיעדַא ןהֶא ,רֶע טְמֶע ,וְא ראַפ טְׁשיִנ ְךיִז טְמאָׁש
 ! ןעֶצְראַה ןעֶצְנאַג ןּופ םהיִא ןיִנְרעֶפ ְךיִא , ןעֶמּוקעֶּב להאוָו םהיִא ללאָז

 סהיִא עֶנייַפ הֶרֶׂש טאָה ! ןעֶסעֶגעֶגְפיֹוא ןייַללַא סֶע רעֶי טאָה יֵאְדַו א -
 וַא ,ןעֶנייֵמ ללאָז רעטטומ איִד ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא טְׁשיִנ זיִא רהיִא ; טְרעוֶוְטְנאְרעֶּפ-

 .ןעֶפְלאָהעֶגּוצ אֵמָּתְסִמ םהיִא ןעּבאָה םיִרבֲח עֶנייַז--רעֶססעֶרְפ אֵזַא זיא עֶלעֶטְרעֶה
 רהיא ייַּב ןעֶמהעֶנְסיֹוא רהֹעָמ טְלאוָועֶג סאָו טאָה לעֶרייֵמְטְסְניִד סאָד

 עֶהעֶועֶג ןייֵללַא םהיִא טאָה איִז זַא ,טְנאָזעֶג ןעֶניִל ַא טאה עֶטתִיַּבַה-לַעַּב
 'ְךייַא ןעֶקְנאַדעֶּב ןעֶסייֵהעֶג ןייַללַא רהיא טאָה רעג הֶיִארָהְו, , גיִדְנעֶמסֶע

 ,ןּוהְמעֶג ייְֵׁשעֶג ַא רהיִא ףיֹוא עֶנייַפ הֶרָׂש טאָה ! ןעֶניִל ַא טְסְנאָז אּוד - = ;
 ? ןעֶססֶע לעיִפ יֹוזַא טְׁשיִנ ןנאק רע זַא טְׁשיִנ ןנעֶד םייוַו ְךיִא

 רֶע טאָה ,טְגאָרְפעֶג רעֶטּוט איִד טאָה ?ְךיִד טְרהַא סאוָו רעֶּבָא -

 -עֶפְלאָהעֶג םהיִא םיִרֵבָח עֶנייֵז ןעֶּבאָה ,ןעֶמּוקעֶּב לחאוְו םהיִא ללאָז ,ןעֶפעֶנעֶג
 םהיִא ראַפְרעֶד לעוֶו ּךיִא ,ןעֶהעֶז ּוטְסעֶו !ןעֶמּוקעֶּב להאוְו ךיֹוא אייֵז ללאָז
 .לעיִפ יֹוזַא לאָמ ייוֵוְצ ןעֶקיַׁש לאָמַא ְךאָנ

 איִו טְנאָזעֶג עֶנייֵפ הֶרָׂש טאָה !ןייַז זנּוא ייַּב ןיֹוׁש רע טעוֶו תֶּבִׁש --

 . ךיז גיִדְנעֶטעֶּב

 ,טְרעוֶוטְנָאעֶג תַחַנ טיִמ רעֶשמּומ איד טאָה 1 רעֶטְכאָמ ןייֵמ .,זְנּוא  ייַּב -
 ,קעוֶוַא עֶקְטיי ןיִא זיִא נוא

 ׁשֶרְדָמֲה-תיִּב ןיִא עֶלעֶרְניַרְּב ןּופ קיִרוצ .עֶלעֶׁשְרעֶה זיִא םּרַא הָעָׂש ַא ןיִא
 עֶייִנ איד ןעֶממאַצ רעֶנְליוִו ץטימ ןעֶנעֶייִל ןעֶטּונעֶג ךיז םֶּכיֵּת נּוא . ,ןעֶממּוקעֶג
 ןעֶממוקעֶנְראָפ טְנייַה זיִא אָד סאוָו .טְכאַרְּנעֶגיִמ טאָה רֶע סאוָו ְּךעֶק'מ ִרֵפְכ
 -נייֵרְּב ּוצ רעֶדעיִו רֶע זיא טְכאַג ייַּב . טְסּואוועֶג טְׁשיִנ רע טאָה גאָטיִמ ן'טימ
 ,ןעֶועֶועֶג גיִרְגנּוה טְשיִנ זיִא רֶע ׁשְטאָח ,עֶרעֶׁשְטעוֶו ןעֶססֶע ץעוֶוַא ןעֶלעֶר
 סְךּורְּב ןָא ןעֶנּופעֶג טייֵהְנעֶנעֶלעֶג איִד רעֶדיוִו ןעֶּבאָה םיִרּוחְּב-הָביִׁשְי איִד גּוא
 .נאָטיִמ םעֶד ןָא איוִו ןייַז ּוצ םקֹונ ְךיִז עֶרעֶׁשְטעוֶו

 ןהעָג טְׁשיִנ רֶעי ללאז ץםחיא ףיֹוא הִוצִמ ַא, :טְנאָזעֶג טאָה רעֶקְצּולְס רעֶד
 איו ןְרְקַח אֵזַא ןרעֶו טעוֶו רֶע זַא , ןייַז טעוֶו ףֹוס רעֶד ,םיִכָרְד טרעֶנְליוִו ןיא

 רע,נוא ,תֹועְט ַא טאָה רֶע זַא ןעקוקמורַא ְךאָנ ְּךיִז טעוֶו ךּורָּב ,רעֶגְליִו רעֶד
 "ןסּורֹוקיִּפַאְל יִּתַּפִמ יִּתַתָנָׁש יִל יֹוא : ןעֶנאָז טעֶו

 רענייא
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 לעֶׁשֹרעֶה טאָה ,ןעֶפאָנעֶג טְׁשיִנ עֶרעֶשְטעֶו סךורָּב ןופ טאָה סאָו ,רעֶנייֵא
 זִא עלעֶׁשרעֶה .ןּוהְטעֶנְּבָא םהיִא טאָה הָרְבָה סאוָו טְלתאָצרעֶד רֶנעֶבָא ןעֶּבְלעֶז ןיִא
 ,ןעֶרעוֶו ּוצ םַעַּכ ןיִא טאַטְׁשנַא זַא ,עֶזעֶועֶג ראָמּוה ןעֶטּונ אּזַא ןיִא רעֶּבָא
 . ןֶתעֶועֶג הֶרֹומ םיִרֵבָח עֶנייַז טאָ גּוא ,טְכאַלעֶגְמיִמ םעֶללַא טיִמ רעֶי טאָה
 ףיֹוא עַנָרַא ּולִפֲא ְךאָנ זיִא םהיִא םֹוראָו ; תּועְט ַא ןעֶצְנאַנ ןיִא טאָה ךורָּב זַא
 ךיא - . םאַדייַא סּךרְּב ןעֶרעוֶו ןעֶללאָו ּוצ ץעֶטּוקעֶנְפיֹורַא טְׁשיִנ תָעַר רעֶר
 ְךֶצ ללאָז ךּורָּב ,ןעֶטְסאַפ ּוצ דִנַאְנייַא ְּךאָנ גאָט ייד ןעוֶואָלאַשְז טְׁשיִנ טְלאָו

 = טְגאָזעֶג רע טאָה ו ץֶּפעֶׁשְטְּבָא ריִמ ןופ
 רעֶּביִא ,ןּותְטעָנ גאָזַא רּוחָּב הָביִׁשְיַא טאָה ! תֶמֹוׁש ַא טְזיִּב אּוד --

 ו אָרֹומ ּוטְסאָה סאָו ,ןעֶרהיִּפ טְׁשיִנ הָּפּוה רעֶד ּוצ ְּךיִד רֶע טעֶו דְלאַונ
 ! חַרְביַו רֶחֶמֹו ןאַּכ םֹויַח

 טאָה !םיִׂשֲעַמ עֶנייֵז ןּופ ןעֶפיֹולְטנֶע םְראַד סאו , בֶנֵנ ַא טְגאָז טאָד-
 רהֵעָז ןֹּדורָּב ןיִּב ךיִא .. ןעֶּפיֹול טְשיִנ רעֶּבָא לליו ּךיִא ,טְראוָוְטנָאעֶג עֶלעֶׁשֹרעֶה
 תא ,טייַצ עֶצְנאַנ איִד ןעֶזעֶועֶג בַרְקִמ נּונעָנ ְךיִמ טאָה רע ! הָבֹוט ריִּכַמ

 טְפלעֶה ַא םהיז טְלאָו ְּךיִא , תֹונמָאנְּב ,גניִלצּולְּפ ןעֶראועֶג ְּךיֵר ְּךיִא טְלאָו
 ץֶּביַלְּב גוא ןייַז לַחֹומ ריִמ ללאָז רֶע רונ , ןעֶּנעֶגעֶנקעֶוַא טייקְכייֵר ןייֵט ןופ
 ו עֶזעֶועֶג איו רֶנייַרְפ רעֶמּונַא ריִמ

 , טְסאָרְמעֶג םהיִא רעֶגְליִו רעֶד טאָה ! ניִדְלּוׁש ּוטְזיִּב סאוָו רעֶּכָא --
 ! ןייֵא ְּךִז טְרעֶר רעֶנייֵא סאוָו עֶלאַמ ןֹומְׁש חַמִי ,ןָכְדַׁש רעֶד זיִא ניִדְלּוׁש

 לאָז ץרְּב , ןֹוּבְׁשֶה םעֶר ףיֹוא טְסאַפעֶנ ןיֹוׁש טְנייַה יַאְדִוַא ּוטְסאָה לייוַורעֶד
 | ןייַז לֵחֹוט ריִד

 אָרֹומ רַע טאָה ןעֶלעֶרְנירְּב ייַּב ןעֶמעֶנעֶג טְנייֵה טאָה רֶע זַא ,ןעֶנאָזְסיֹוא
 ,ןעֶניוְִׁשעֶנּוצ טאָה רֶע גוא ,דֹוס ןייַז הֶלֵנְתָנ םעֶד ךרוד טְרעֶװ ויִמאָט , טאַהעֶג

 ייַז ץֵמִח קֵרֹוּב ןעֶהעֶג ריִמאָל ,ץעֶפּורעְֶסיֹוא רעֶנייֵא טאָה ! רעֶדְניִק -
 !רעֶהַא ,םֶתָל יעָו טאָה ריִמאָמ ,ְּךעֶלְטְסאָק עֶרעֶזְנּוא ןיִא

 טּוניִמ ןייֵא ןיִא נוא ,ְךעֶלְטסאָק איִד ּוצ ןּוהְמעֶנ זאָל ַא ְּךיִז טאָה הֶרְכָח

 ײַּב .לעֶמאָז נוא לעֶנייַּב ,טיֹוהְּב טְנעֶקיִרְטרעֶפ רעֶקְיִטְׁש טְכאַרְבעֶגנָא ןעֶמ טאָה
 .ןֶנּופעֶג . עֶקְרעֶגּוא עֶרֶיֹוו טיִמ ְניִרעֶה עֶלְקיִטְׁש וצ ְךיֹוא ְךיִז טאָה ראאָּפ ַא
 ןֶלעֶׁשֹרעֶה ןעֶּבאָה עֶללַא גּוא ,ׁשיִט ַא רעֶּביִא תֶכֹוָּפ ַא טייְֵפְׁשרעֶפ טאָה ןעֶמ
 טאָה עֶלעֶׁשרעֶה רּונ . ןעֶססֶע גוא ןעֶׁשאו ןעֶהעֶג ְּךיִז ללאָו רֶע ,ןעֶגְנּואווְצעֶג
 רע . ןעֶססעֶ;טימ ןעֶלְלאָו עֶללַא גוא ןעֶׁשאַו ְךיִז ןעֶללאָז עֶללַא זַא ,טְנאַלרעֶפ
 ראאְּפַא ףיֹוא נּוא גְניִרעֶהַא ךאָנ ףיֹוא , עֶּכעֶנעֶג סעֶקְיַּפאָק עֶכיֵלְטֶע ְּךאָנ טאָה

 ךעלטראווק
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 ּולְׁש תַדּעְסִּכ ץעֶזעֶועֶג זיִא עֶרעֶׁשְטעֶו איִר נוא ,סאַוק-טיֹורְּב ּךעֶלְטראַזְמ
 ,רֶסֶחֶא אֹל יִעֹר 'ה רַוְדָל רֹומְזִמ : ןעֶגְניִז ןעֶּביֹוהעֶגנָא ןעֶּבאָה הֶרָכָח ! ֹּתַעַׁשְּ
 ָתְלׁש יִנְפל ְךֹרעַּת :קסָּפ םעֶד ףיֹוא טְנאעֶג לֹרעֶנייְֵׁש ַא טאָה רעֶגליִו רעֶד
 .ןעגנועֶגְסיֹוא עֶלעֶׁשרעֶה טאָה יוייַח יֵמְו לָּכ יִנּוְדְרִי דֶסֶחָו בֹוט ּךַא,-יִרהוצ רֶגנ
 רעֶקְצּולְס רעֶד טְסְּבלעֶז גוא ,ןעֶראָועֶג ניִטְסּול גוא ְךיִלֹהאֶרְפ זיִא םֶלֹוע רעֶד

 םָּכְמֶהְב ןעֶללַא ייַּב זיִא םִע .רעֶגְליִו טיט ןעֶטעֶּנעֶגרעֶּביִא טְנייַה ךיִז טאָה
 םעֶד ץעֶרעֶר ! ןייַז רֶדסֲה וֵפַהְמ ללאָז רֶע ,ןֶכדִׁש םעֶד ןעֶגאֶז ּוצ :ןעֶּכיְִּעֶג !

 ְךִז ללאָז רֶע , בוט לָּכ ןעֶגאָזּוצ ,ןָכְֹׁש םעֶד ,םהיִא נוא ,ןּדורְּב טיִמ רעֶקְצּולְפ
 . ןתָח טעֶלעֶרְנייַרְּב ןעֶרעוֶו ללאָז עֶלעֶׁשֹרעֶה זַא ,ןעֶרהיִפּוצְסיֹוא ןעֶהיִמ ְׁשָז

 ;טְסואוועֶג רעֶנְליוִו רעֶד טְׁשיִנ נּוא עֶלעֶׁשרעֶה טְׁשיִנ טאָה ןאַלְּפ םעֶר ןּּפ

 ,ןעֶבעֶנעֶג הֶטֶּכְסַה ןייַז ליֹומ ּבְלאַה ַא טיִמ טאָה רעֶקַצּולְּפ רעֶד
 איִד ןעֶראָהוצּוצ טאַהעֶנ טְסול ןייֵק גוא טייַצ ןייֵק טאָה עֶלעֶׁשרעֶה

 גאָטייֵרְפ גאט ןעֶצְנאַנַא ויִא רֶע  ךיִז ןעֶשייַוְצ ןעֶרעֶר םיִרֵבֲח עֶנייַז סאָו תֹודֹוּ
 ּךעֶלֹסיִרְפְס עיַנ איִד הֶדְמְתַה טיִמ טְגֶעייַלעֶג גּוא לוׁש-רעֶּבייַו ןיא .ןעֶסעֶועֶג
 עְרעוֶוְטנָא ּוצ ץּורָּת ַא ראַפ סאָו ןעֶטְכאַרְט ּוצ ןעֶמעֶנרעֶפ טְסּבְלעֶז טאָה גּוא
 .חַסָּפ ףיֹוא םהיִא רע טעֶּב ריִמאֵט ןְּדּורְּב

 רֶע טעֶו טציִא -- ,טְראווְרעֶד טְכאַנ ּוצ גאָטייַרְּפ םעֶד םיֹוק טאָה ְךּורָּב

 ,טְנאַזעֶגנא ןעֶמכעֶנ ְּךאָנ םהיא טאָה ּבייוַו ןייז איוִו םייֵהַא ןעֶמהעֶנ ןיֹוׁש םהיִא

 הְֵׂשֶע הָנֹומְׁש ןטיִמ ןיא רֶע זיִא ,ןעֶהעֶזרעֶר עֶלעֶׁשרעֶה םהיִא טאָה םיֹוק רעֶּבָא
 רעֶד ויִּב ףיֹוה שֶרֶדָמֲה תיֵּב ןפיֹוא לעֶקניִו א ןיִא ץעֶנרֶע טְראַועֶג . ,ןעֶּנאָלְטְנֶע
 - ןעֶלעֶדְנייַרְּב ּוצ ְּךייַלְנ קעוֶוַא זיִא גוא ,ןעֶהעֶנּוצְסיֹורַא ןעֶּביֹוהעֶגנָא טאָה םֶלֹוע

 טְׁשיִנ טעֶו רֶע זַא ,ץעֶּנעֶגעֶג הָעיִרְו א גאָט ייַּב ְךאָנ רֶע טאָה 'תֶּנַשי ןייֵ
 . ןעֶססֶע ןעֶמּוק

 ,טְראוָוטנָאעֶג םהיִא ןעֶּבאָה עֶללא גוא ,טְנאָרְפעֶג ,טְכּוזעֶג םהיִא טאָה ךורְּ
 קעוַא 'תֶּבַׁש, ןייַז ףיֹוא אֵמָתְסִמ זיִא רֶע ; ןהעֶועֶג טְסרָע םהיִא ןעֶּבאָה איי
 ןעֶניִטְפניקּוצ םעֶר ןהֶא םייַהַא קעֶוַא ְךילְּורְדרעֶפ ויִא ךרְּב . ןעֶנְנאַנעֶג
 .ןִתָה

 טאָה !עַגָר רעֶטְצעֶל רעֶר ויִּב טְׁשיִנ טְראַו ,טְנאָזעֶג ריִד .ּבאָה ְךיִא -
 ףיֹוא זיִא רֶע סאוָו ,טְכעֶרעֶג ץְנאַג זיִא רֶע ,ןָעירְׁשעֶנג םֶנייֵז ּבייַו סאָד טאָה

 םחיִא ןעֶמ ףְראַד ,ךיִז ּוצ ןֶתָהַא טעֶּב ןעֶמ וַא ,ןעֶמֶע ןעֶגְנאַנעֶג תֶּבׁש ןייַ
 ,ׁשיִמ םּוצ טעֶלְּפַא ץעֶנרע איו ןעֶּפּור ְשיִנ

 ורָּכ טאָה !טאַחעֶג ּבאָה ְךיִא גאָט ַא ראַפ םאָו ְךאָד טְסייַו אוד -
 ט'הנעטעג
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 טְכאַמ נּוא רֶע טְמהעֶנ ,ןעֶססיוִו טְׁשיִנ טֵחֹוׁש רעֶד ללאָז םָטּוג ןייֵק ,ט'הְנַעּמעֶג

 ,תּבׁש בֶרֶע ויִא אָד נּוא ,תיִרְּבַא ףיֹוא ןעֶזעֶועֶג זיִא בַר רעֶד ,הָלֲאַׁש ַא
 ׁשְטאָה טְלאָו גוא - אְטְׁשיֵנ זיִא ׁשייֵלְּפ ןייק גּוא עֶקְטאַי ןיִא ןעֶראַה רעֶּבייוו

 בֶר רעֶד רונ ! ןעֶדּוי א ךימ טְפהעֶז אוד איו ,רעֶטְכעֶלעֶג ַא ...הָלָאַׁש ַא ןעֶועֶועֶג
 ,ץֶואָלְּב ןעֶסייֵהעֶג ,טְקּוקעֶג רֶע טאָה ,טעֶויִראָה רֶע זַא ןעֶוייוַו ְּךאָד ףְראַד
 , םֹטכעֶר םיִפֲע ףיֹוא איִװ ןעֶרעֶטְׁש ןעֶד טְצייֵנְעעֶג ,םיִרָפְס ןיִא ְּךיִז טעֶהיִרעֶג
 ,. ןאייֵז ייַּב .ןעֶמ זיִא תולָנ ןיִא-- * ןרֶׁשַּכ : ןעֶדעֶרְוצְסיֹורַא טאַהעֶג ַחֹּכ םיֹוק גוא

 ןעֶהעֶג טְשיִנ ץֶחְרֶמ ןיִא טְללאָזעֶג ךיִא ּבאָה 1 לעֶּביִאראַפ ּוטְסאָה סאוָו ,הָמָהְּב
 נאטא טיִמ ןעֶרעֶו ןעֶריֹוּבעֶג ַחיִׁשְמ טעוֶו ,טְשיִנ הָנֵאַד ןייק ּבאָה ? תֶּבַׁש דֹובָּכְל

 ּבייֵו סאָד *? ןייַז רֶע טעוֶו ןנעֶד ּואוו , חסַּפַא סיִּפָע ְּךאָד טהעֶג סֶע ..רעֶטאַּפְׁש
 -עֶג גיִהְטּוטנּוא שימ םּוצ זיִא עֶנייַפ הֶרָׂש רונ ,ןעֶראוָועֶג טְסייֵרְמעֶג דְלאַּב זיִא
 ..טאֵלְנ ראָנ טְׁשיִנ םיִּפִע זיִא סֶע זַא ,טְנאָזעֶג רהיִא טאָה ץְראַה סאָד ; ןעֶסעֶז

 איז טאָק ,ןעֶטְפאָרְט ןעֶמְמּונעֶג עֶרעֶׁשְטעוֶו ְּךאָנ אָז טאָה רעֶטְטּומ איִד זַא
 : טְנאזעֶג

 אוד ; ןּוהְטעֶגְנָא םעֶרָא יֹוזַא ןעֶמְמּוק ּוצ ְּךיִז טְמאָׁש רֶע  ,ןייֵמ ְךיִא --
 .זָנּוא ּוצ ןעֶהעֶג ןעֶללאוָו טְׁשיִנ ְךיֹוא חַסַּפ טעוֶו רֶע , ןעֶהעֶז טְסעוֶו

 טעֶו עֶטאַט רעֶד זַא ,טְנאָזעֶגּוצ גוא טְסאָרְטעֶנ איִז טאָה רעֶטְטּומ איִד
 נוא ,עֶטְסעֶּב נוא עֶטְסנאָׁש איִד ןּופ םיִדָנְּב ףיֹוא ןעֶמהעֶנ תַּבַׁש ְךאָנ ףֶּכיֵּת םהיֵא

 .םעֶד ַחֹּכִמ טְכאַמעֶג דעֶר ַא ןנאַמ רהיִא טיִמ םָּכיֵּת יִקאַט טאָה איִז

 נּוא , ןָכְרַׁש ןטיִמ ןעֶתעֶזעֶג םיִרּוחְּב הֶביִׁשְי איִד ְךיִז ןעֶּבאָה ןעֶנְראָמ ףיֹוא
 םיִדָדְּצַה יֵנְׁשִמ טְנאָזעֶגּוצ בּוט לָּכ םהיִא ,ןעֶגאָלְׁשעֶגראַפ ןאַלְּפ רֶעֹייֵז םהיִא

 ןייַז רֶדַַה ְּךֵּפַהְמ ללאָז רֶע זַא ,דַצ טעֶלעֶׁשרעֶה ןופ גוא ס'רעֶקְצּולְס ןופ ! ּונייַה
 | , ןעֶלליוִו אייֵז איוִו

 נּוא ןעלהֶר לֹליִװ ךורָּב ,טְרעֶוְטנָאעֶג ןכְרַׁש רעֶד טאָה ! םיִלֵטְּב םיִרָכָד -
 דְנֶויֹוט םניִפ ןעֶּכעֶנ ןנאָק עֶלעֶרְניַרְּב 1 ךיִמ רהיֵא טהעָטְׁשרעֶּפ ...! ןֹהֶאֵל טְׁשיֵנ
 ןֶּב ףיֹוא סיֹורַא טקוק איִז 1 דְנעיֶזֹוט ןהעָצ טְׁשיִנ סאוָו ראַפ נוא ,ןִדַנ לעֶּבּור

 -- םהיא ףיֹוא ןּוהְט קוק ַא ןלְקעוו טְׁשיִנ ּוליֵפֲא טעוֶו ןיִסעֶצְניִרְּפ רהיִא ...ריִכְנַה
 רעֶרעֶי םאוָו ְּךיִא םייַו יִצ ,רהיִא טְרעֶלְק סאוָו ,ןֶדׁש ַא ְךאָד ְּךיִא ןיִּב םַפִע
 13 טְנעֶבעֶר

 לליװ לַחְר ןנעֶו ,ןעֶזיִועֶגְנייַא רעֶנייֵא טאָח ,םיִרּומֲא םיִרָבְד הָמַּב -

 אל :טְגאָז לַהָר זַא ,ןיִד רעֶד רעֶּבָא זיִא איו ,ןבקעי ּוצ ןעֶרעוֶו ןעֶמּונעֶג
 וטְׁשיִנ םהיִא לליוִו ְךיִא . יִּתְִפִה

 סאמ
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 רע ללאְז םיִּפָע סאָו ראַפ ! טְׁשיִנ לליװ עֶלעֶׁשרעֶה ו טְסייֵה סאָה -

 ז ןעֶללעֶו טְשיִנ
 ,סיִפָע םהיִא טּוהְמ גּוא ,טְׁשיִנ לליװ רֶע ,טּוׁשָּפ ,טְׁשיִנ לליוִו רָע לייוַװ -

 רע ,ץאַנייֵש אֵזַא ןעֶמ תֶטיֹונ !יִנֲא הָצֹור רַמיִׁש דַע ֹותֹוא ןיִפֹוּכ --
 ,טְשְטייֵמראַפ נּוא טְנאַזעֶג ןֶברַׁש רעֶד טאָה ! לליוִו .רֶע זַא ןעֶנאָז ללאָז

 -ּבֶא לאָמ ַא טיט םיִרּוחָּב הֶביִׁשֹי עֶללַא ְךיִז ןעֶּבאָה ! אֹל ראָנ רעֶּבָא --

 , ןעֶפּורעֶג
 ֵכְדַׁש ועָד טאָה ! רעֶהעֶג גיִרעֶל 1 הֶנֲאַר רעיא סאָד זיִא סאוָו רעֶּבָא -

 , טְרעֶזייֵּבעֶגְנָא ְךיז
 סֶללאָז רהיִא  םוּפּורְטַּפַא יי ראַפ טְכאַמעֶג ְךייַא טאָה רעוֶו רעֶּבָא -

 קיִרוצ אייֵז ןעֶּבאָה 1 טְׁשיִנ טְראָפ לליוִו רֶע ןעֶמעֶֶו טיט ןעֶדעֶר םיִבּודְׁש םהיִא

 -עג זֵּכוְתִמ םיִדָרְצ עֶריֵּב ךיִז ןעֶּבאָה .דְנֲאְנייֵא ְךאָנ הָעׁשּבְלאַה ַא .טְנאָרְעֶג
 עֶגְנָא אייֵז ,רֶלעֶג ןייֵלְק ּוצ טְכאַמעֶג ןעֶמעֶללַא אייֵז טאָה ןָבְדַׁש רעֶד ,עֶזעֶו
 םהיִא ןעֶׁשְניוִו סאָו םיִאָנֹׁׂש עֶנייֵז ןעֶׁשְנּואועֶג גּוא ,רעֶּפעֶלְׁש ,,םיִָנֵלְטַּב 1 ןעּפּור
 ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז רעֶּבָא ,סיֹורַא הֶביִׁשְי רעֶר ןופ ןעֶמעֶג ט'םאַדייא ןעֶללאָז זאָּב
 , ןעֶרהעֶקְרעֶּביִא ְּךֶז גאָמ טְלעֶו איד, : ןעֶראוָוְׁשעֶג גּוא . ,ןעֶניִוְׁשעֶג טְׁשיִג
 ֹוהְצִנַא ןיִא אייֵז ייַּב זיִא סֶע 1 ןייַז טְׁשיִנ םאַדייַא םְּךּורָּב טעוֶו עֶלעֶׁשרעֶה
 םעֶד ןָא ןייז ּוצ םֹקֹונ ְךיִז איו ,ןעֶנעוֶו הֶבֹוט סעֶלעֶׁשרעֶה ןופ יֹוזַא טְשיִנ ,ןייַרַא
 ןעֶּבאָה רעּביִראד ; ןעֶזעוֶועֶג לֵטַבְמ יֹוזַא טְנייַה ןעֶמעֶללַא אייֵז טאָה סאוָו ןֶבְדַׁש
 , ןעֶלעֶׁשרעֶה טיִמ ןעֶּעֶרְט ןעֶמאַוצ טְׁשיִנ ְּךיִז ללאָז ךורְּב זַא ,טיִהעֶג איי
 *!יִנֲא הָּצֹור :טְנאָז גוא ןייַז ּוצ זיִעֵמ ץְּדּורָּב ְךיִז רֶע טְמאָׁש ריִמאָּמ

 , ריִמ גאָז - טְּפאַחעְג טְראָפ ְךורָּב רעֶּבָא םֶהיִא טאָה טְכאַנ ראַּפ
 גוא ןעֶועוֶועֶג ׁשֵיַבְמ יֹוזַא ְךיִמ ּוטְסאָה סאוָו ,ןעֶּביֹוהעֶגְנָא רֶע טאָה ,עֶלעֶׁשרעֶה

 ? תֶּבִׁש ףיֹוא רימ ּוצ ןעֶממּוקעֶנ טְשיִנ
 עְלעֶשרעֶה טאָה 1 ןעֶמטּוק אָי טְללאָזעֶג סיִּפֲע ְּךיִא ּבאָה סאוָו ראַּפ --

 . ןעֶראוָועֶג טְמאָׁשרעֶפ זיִא גוא טְנאָרְפעֶג
 זַא ,טשִּפ ןעֶד טְנועֶלעֶג ,ןעֶרעֶװ טְסאָׁשרעַּפ ןייַז ןופ טאָה ְךורַּב

 םהיִא טאָה ןעֶמ סאוָו ראַפ ,לעֶּכיִאראַפַא ןעֶקִיְדּוצְסיֹוא םהיִא טְנייֵמ .עֶלעֶׁשרעֶה
 .ןעֶטעֶּבעֶג טְשיִנ רעֶהיִרְפ גאָט ַא טיִמ

 ףפאֹק רעֶד ,טרעֶוְטנָאעֶנ ְךילְְנייַרְפ רֶע טאָה !טְכעֶרעֶג טְניִּב אּוד - = -

 תֶּבַׁש בַרֲע ריִמ טאָה רֶע איוִו ,ןעֶרעוֶו טהעֶרְדרעֶּפ ןרעֶזְנּוא טֵחֹוׁש םעֶד ללאָז
 ְךיִד ןעממּוק ּוצ טאַהעֶנ טֶׂשיִנ טייַצ ןייֵק ּבאָה ְךיִא גּוא ,טהעֶרְדרעֶפ פאק ןעֶד

 ןעטעב
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 | * םָנִא ךאַמ דיִד ְךיִא נאָז ראַפרעֶד ! ןייַז וצ הְראַד םִע איו ,ןעֶמעֶּב
 ץִא לעֶו ,ריִמ ּוצ ןעֶמטוק תא הֶמָּכְסַהְּב ןעֶנואַדְּבֶא היא ןעֶנְראָמ טְפללאָז
 ׁשְטאָח לייוַורעֶד ; םיִדָנְּב ףיֹוא ריִד ןעֶמהעֶנ , ןייַרַא םאֶרְק ןיִא ןעֶהעֶנ ריד טיִמ
 | זיִא ניִהְטיֹונ סאָו ןעֶהעֶז ץְלַא ריִמ ןעֶללעֶו ,בֹוּט םֹוי ְּךאָנ ,בֹוט םֹוי ףיֹוא

 עלעֶׁשרעֶה טאָה ! ןֹצָר ןעֶטּונ רֶעייֵא ראַּפ ,ּךורָּב 'ר , ךייַא קְנאַד ךיִא --
 ,ׁשֶפָנ תַמְנַע עֶתֶמָא ּבאָה ךיִא ,ריִמ טְּביֹלְנ ,טְקנאַרעֶּב םהיִא טְסְנרהֶע טיִמ
 נּוא םעֶרָא יֹוזַא טיִנ הָליִלְח ןיִּב ְּךיִא , . , ריִמ ןיִא תֹועָט אַזִא טאָה רהיִא סאוָו

 ! םויטכאָק ַא ןעֶהאָנ ריִמ ןעֶּבעֶגעֶג קעֶוַא ךיִא .ּבאָה אָטְסרעֶגנאַד ְּךאָנ ,דְנעֶלֶע
 *1 טְסייֵה איו, טְנאָרְכעֶג גּוא טְקוקעֶגנָא עֶטאַומַּת םהיִא טאָה ְךורָּב

 תעְט ןייַז ןעֶנאֶז ּוצ םיִנָּפ ןיִא םהיִא טאַהעֶג הָזְעָה ןייֵק טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה
 . טרעֶוְטנָאעג טְׁשיִנ טאָה נוא ,ְךּודְׁש םעֶד ַחֹּכִמ

 גאז ַא רֶע טאָה הֶנּוׁשְּת ַא ףיֹוא טְסיִזְמּוא טְראַַו רֶע , ןעֶהעֶועֶג טאָה ךּורְּ
 ןייֵמ ...! ןעֶפיֹוק טייֵק ַא טיִמ רעֶנייֵז םעֶנאָׁש ַא ריִד ראַּפרעֶד ְךיִא לעוֶו : ןּוהְטעֶנ
 טומ אוד זַא ,טְנאָזעֶג טאָה איִז ,הָמָכֲה ַא יִקאַט זיא ,ןעֶּבעֶל ללאְז , ּבייַו

 וןעֶמעֶּבעֶג טְׁשיִנ תֶּבַׁש ףיֹוא סְנעֶטייֵנֶּב ְךיִד ּבאָה ְךיִא סאוָו ,ןעֶּבאָה לעֶּביִאראַפ
 ץְנאַנ ַא ףיֹוא םֶגעֶטייֵצעֶּב טְציִא יִקאַּט ְךיִר ְךיִא טעֶּב ,עֶלעֶׁשרעֶה , ראַפרעֶר
 .טְסאַּפ סֶע ;נאָט עֶנייֵר ּבָא-גאָז 1 חַסֶּפ ץְנאַנ ַא ףיֹוא ,ּוטְסראָה ..ריִמ ּוצ חַסָּפ
 ,ּוטְסליוִו ...ןעֶססֶע גאָט ְּךאָנ טּוניִמ רעֶטְצעֶל רעֶד ויִּב טְסללאָז אּוד טְׁשיִנ ריִמ
 , ְךיִד ּוטְסמאָׁש ;ןעֶססֶע ריִמ וצ גאָט עֶללַא ְךיֹוא חַסָּפ זיִּב ןעֶמְמּוק ּוטְסנאָמ

 נעֶרְּב ריִד ןעֶמ טעֶו ,ןעֶּטייַל ייֵּב יֹוזַא טְׁשיִנ רֶׁשְפֶא ְּךיִז טְרהיִפ םִע לייַו
 ,ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב ןיִא גאָטיִמ ןֹטיִמ קיִטְׁשהיִרְפ ןייַד

 עֶכאָרּבוצ תֶמֶאךזַא טיִמ עֶלעֶׁשרעֶה ּטאָה .ְּךּורָּב 'ר ְךייַא קְנאַד ְךיִא -
 טאָה עֶלעֶרְניַרְּב .. . ךיַא ייַּב ןייַז טְׁשיִנ חַסֶּפ ּוליִּפֲא ןנאק ְךיִא ,טְרעוֶוְטנָאעֶג
 .טְנאַזעֶגוצ ןיֹוׁש רהיִא ּבאָה ְךיִא נא ,ןעֶטעַּבעֶנ ןָא ךאוָוְמיִמ ןּופ ןיֹוׁש ְךיִמ

 , ןָא ְּךאָוְטיִמ ןּופ ,ְּךֶמֶס םעֶד ףיֹוא ,רהיִא ייַּב ןיֹוׁש ססע ּךיִא
 / גאטְסרעֶנְנאָד ְּךִז טְסאָה אוד זַא ,ְךאָד טְגאָז ּנייוַו ןייֵמ .,סְטייֵטְׁש --

 ךורָּב טאָה ו טְקיִׁשעֶג ןעֶסֶע ׁשְרְרָמַת-תיֵּב ןיִא ריִד איִז טאָה , ןעֶמּוק-וצ טְמאָׁשעֶג
 ,טְגאָרְפעֶג אָיְשִק ַא קעֶרְׂש טיִמ איװ

 רעֶו טְׁשיִנ רעֶּבָא סייוַו ְךיִא ,טְקיִׁשעֶג יִקאַט טאָה ּבייוַו רֶעייֵא , תֶמֶא --
 ײַב ּבאָה ְּךיִא םּוראָו ,טְשיִנ םיִנעֶג ְךיִא ,ןעֶסעֶנעֶגְפיֹוא גאָטיִט ןעֶד טאָה םָע
 , ןעֶסעֶגעֶג ןעֶלעֶרְניַרְּ

 ,טְרעֶוְטנָאעֶג ךורָּב טאָה , עֶלעֶרראַג ,גאָטיִמ םעֶד םּוא טְׁשיִנ םתעג ריָמ =
 רעט-וזא

: 

: 
| 
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 --! ןעֶמּוקעֶּב להאָו רֶע ללאָז ןעֶניִרגְּוה ַא נּוא ,ןעֶסעֶנעֶג טיִנ ןהיֵא טאָה רעֶמאַז ַא
 ! ּוטְסהעֶטְׂשרעֶּפ ,ןייַז ריִמ ייַּב חַסֶּפ טְסללאָז אּוד , טהעֶנ ריָמ

 ,טְרעֶוְטנָאעֶג טְסְננַא טיִמ עֶלעֶׁשֹרעֶה טאָה ! ְורָּב 'ר ,טְשיִנ ןנאָק ְךיִא - =
 איז ,ךיַא ייַּב איו ןעֶסעֶנעֶג גאָט ַא גְנאַל יֹוַא ןְעֶלעְֶניִרְּב ייַּב ּבאָה א
 יעֶנ םאֶרְק ןיִא ריִמ ראַפ ןייַללַא זיִא גּוא ןעֶזעועֶג בַרְקִמ גיִדְנאָטְׁש ְּךיִמ טאָה
 וצ איו טְגאָזעֶגנָא םהיִא , ןעֶגְנּורעֶג ְּךיִז רעֶריֵנְׁש ןֹטיִמ ,ןעֶמהעֶנ הָרֹוחְס ןעֶגְנאַנ
 ו ןייַז ראַּבקְנאַדְנּוא יֹוזַא רהיִא ְּךיִא ללאָז איוִו ; ןעֶהאָּנ

 סַעַּכ ןיִא ךורָּב טאָה !הָרּורַא רעֶד ,רהאְי ץְראְׁש ַא רהיִא .ּכאָה -
 !חַסָּפ ןייַז ריִמ ייַּב טְזּומ אוד ,ןּוהְמעֶנ ייֵרְׁשעֶנ ַא

 עְלעֶׁשרעֶה טאָה ! ןייַז רהיִא ייַּב לעֶו גּוא ןייַז רהיֵא ייַּב זּומ ְךיִא --

 , טְרעֶוְטנָאעֶג ןעֶריִׁשְטנֶע
 וטְסאָה רֶׁשְפֶא רעֶדָא ,ךיד םעֶּב ְךיִא ,ןְשְקעיזַא ,דניק ַא טְניִּב אּוד -

 ז הָמרָה ראָג
 !ןעֶּבאָה וצ הטֶרַה סאוָו ףיֹוא טְׁשיִנ ּבאָה ְּךיִא -
 טְׁשיִנ , טְגאָזעֶג לעֶיִּבַא רעֶכייוו ךּורָּב טאָה !טְשיִנ ְךיֹוא ְּךיִא נּוא --

 . ןעֶּבאָה ּוצ הָטרַח טְׁשיִנ טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה םאוָו ףיֹוא גיִדְנעֶהעֶטְׁשרעֶפ
 איו עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ,רֶנייֵרְפ עטּונ ןעֶּביַלְּב רעֶסעֶּב ריִמאָל | ,אָּט - == |
 טְשיִנ טְרעֶו ׁשְנעֶמ ַא זַא ,ךורָּב ר ,ּךאָד טְסייֵו רהיִא ,ןעֶטעֶּכעֶג טייֵרְפרעֶד
 ְךיֹוא ןעֶּבאָה אייֵז גוא םיִבֹורְק ְּךאָד ְּךיִא ּבאָה סיִּפֶע , ןעֶריֹוּנעֶנ ןייֵטְׁש ַא ןופ
 .., ּטְׁשיִנ ְּךיִמ ןעֶזאָלרעֶפ אייֵז זַא  םרפִּב ..,הָעֵד ַא

 טְשאַררעֶּביִא ךּורְּב טאָה ! ְךיא ראָה םירְוֹּבִד עַייַנ סיִּפָע 3 ׂשְטייֵשְס -

 ...טרעֶרעֶג שרעֶדנא ראָנ ,ְךיִז טְכאַד , ּוטְסאָה ןֶכְַׁש ץטיִמ , ןֶעיוְׁשעֶנטיֹוא
 צרעֶמְׁשַא טיִמ ,עֶלעֶׁשֹרעֶה טאָה ז ןְבְרׁש םעֶד רהיִא טּביֹולְג סאו ראַפ -- == |
 . טְגָזעֶג טְׁשיִנ תֶמָא םעֶד ְךיֵא טאָה רֶע ,טְגאָרְפעֶג להיִפעֶג ביל

 ו עֶלעֶׁשרעֶה ,ןְמיִס ַא סאָד ויִא סאוָו ףיֹוא -

 ו רעֶגְניִל א זיִא ןְכדַׁש ַא זַא ,ןְמיִסַא =
 1 ריִמ ּוטְסְקְנאַדעֶּב יֹוזַא טָא =

 םיִמ ְךייַא ְּךיִא טְלאוָו ןעֶננאק טְלאוָו ְּךיִא זא ..?גידְלּוׁש ןנעֶד זיִא רעוֶו -
 ! דְּזעֶג גּונעֶג ְךיֹוא יֹזַא ןיֹוׁש רימ טְסאק סֶע  ןעקנאד ןעֶּבעֶל ןיימ

 רעַּביִא גוא םעַּב םךּורְּב טאָה סעֶלעֶׁשרעֶה ןאָט רעֶטְסְנרהֶע רעֶכייוֵו רעֶד

 ,טְלהיקעֶגְּבָא לעֶסיִּב א גנּוׁשאַר
 עֶטְכאַמעֶנ ַא טיִמ רֶע טאָה , ןעֶרעֶרְנָא םיִּפָע טְּומעֶג ריִד טאָה ןעָמ =

 טייהרעכיז
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 ;ְךיִז טְקכאַמ אוד איִװ ,טיִנ קיִנֹהְזֶעָה אֵזַא ראָנ טְזיִּב אוד ,טְנאָזעֶג טייֵהרעֶכיִז
 וא ! ןעֶרהעֶקְרעֶּביִא טְלעֶו איִד ְךִז גאָט סֶע .ןייַז ריִמ ייַּב ּוטְסעֶו חַסָּפ

 ,עֶלעֶמרעֶה , תָּבִׁש ןעטונ ַא ריִד ּבאָה . . ,ןעֶהעֶז ןיֹוש ריִמ ןעֶלעוֶו לאָמינְבנעֶר
 טיִנ טֶזִּב אוד סאוָו הֶאָנַה ריִמ טּוהמ סֶע ,אָּברדַא ,םִעַּכ ןיִא טְׁשיִנ ןיִּב ְךיִא

 ו עַקׁשעֶמעֶל ןייק
 םיִּפִע טְלהיִפעֶג ךיִז גּוא טְרעֶוטנָאעֶנ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ! תֶּבַׁש ןעֶטוגַא --

 .טְרְטַּפעֶנּבאָרַא םעֶצייֵלְּפ עֶנייַז ןופ אָּׂשַמ עֶרעוֶוְׁש ַא טְלאָו רע איוִו יֹוזַא רעֶייֵרְפ

 -רעֶד טְׁשיִנ ְךאָנ דְנֵק נוא ּכייַו ,ׁשֵפָנ תַמְנִע ןייַז ְךורָּב טאָה ןעֶגעוֶוְטסעֶר ןופ
 לב רֶע טאָה טְנעֶגעֶנעֶּב ןָגְִׁש ןעֶד ןעֶגְהאָמ ףיֹוא טאָה רֶע זַא רונ ,טְוייֵצ

 . ןעֶזאָלעֶגְסיֹוא םֶהיִא ּוצ ּותְמֲח !

 ןיִּב ךיִא ,ןעֶמעֶּבעֶג ןבדֹׁש רעד טאָה ! ןעֶנעיִד ְךיִז טְזאָל ,ְךּורָּב .כָר -
 ןעֶמְמּוק ּוצ ןייַרַא טְלעוֶורעֶד ןיִא טאַלְנ ,לֵאָרְׂשִי ַעַׁשֹוּפ אזא טְׁשיִנ הָליִלָח ְּךאָד
 ןעֶלעֶׁשרעֶה וצ ןיוש ףיול ְךיִא ! ןָא טְׁשיִנ ראָנ ְךיִז טְּבייַה סאוָו ןֶגיִל ַא ןעֶדעֶרְנָא
 טְּפראַד רהיִא ,ְךייַא טְרהַא סאָו ,,.ןעֶהעֶשעֶג זיִא םֶהיִא סאוָו ןעֶרעוֶו רהאוָועֶג
 ! ןּוהְּט םֶמּונ ןעֶללאוָו יֹוזַא ְךיִא ללאָז 1 לליוִו רֶע ּוצ ןעֶרעֶלק ְךאָנ

 ,קעֶוַא ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב ןיִא ְךייַלְג רֶע זיִא רעֶטְראוָו איִד טיִמ
 רֶע טאָה !ׁשֶנעֶמ רעֶנאָׁש ,הֶׂשֲעַמ איִד ריד טיִמ סאָד זיִא סאוָו --

 .ןעֶתעֶזרעֶד ׁשֶרְדֶמִה-תיֵּב ןיִא םהיִא טאָה רֶע איוִו דְלאַּב טְנאָרְפעֶנ ןעֶלעֶׁשרעֶה
 .ןעֶפּורעֶגּבָא עֶלעֶׁשרעֶה ְּךִז טאָה 1 הֶׂשֲעַמ א ראַּפ סאוָו --

 ףלְקילְנ ְּךיִד לליִו םאוָו ,ןָהּוחְמ ַא טיִמ סיִּפֲע .םֶע ןעֶמ טְרעֶר יֹזַא -
 ? ןעֶכאַמ

 ּו םיִנָּתּוחְמ עֶרעֶייִא טיִמ ריִמ ּוצ טעֶּפעֶׁשְטעֶגּוצ ְךייַא רהיִא טאָה סאוָו -
 --טלליוִו רהיִא ןעֶמעוֶו םיִכֹודִׁש ְּךייַא טְדעֶר , טְנאָרְפעֶג יִהְטּומ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה
 .נליִפֲא ןעֶראַהּוצ טְׁשיִנ ךייַא לליװ ְךיִא

 טְסניימ אּוד ,טְרעֶזייֵּבעֶנֹנָא ןֶכְדַׁש רעֶד ְּךיִז טאָה ! הָואַנ ןייז רּונ העְז --
 -עֶדְנייֵרְּב ןייַז ּוצ טְסאַּפ ריִד ,ןעֶנאָז םיִנְלְטַּב איִד םיִרֵבֲח עֶנייֵד זַא , תֶמֶא ןיִא
 טּוהְמ גְנאַל יֹוזַא ? וצ ְךיִד טְּפאַח נּוא עֶלעְֶנירְּ ןיֹוׁש טְמהעֶנ , םאַדייֵא םעֶל

 עללאָה טְׁשיִנ םִע טעֶו עֶלעְֶירְּב ְנאַל איו ,העֶו טְׁשיִנ ףָּקאָק רעֶד רימ
 ןיֹוׁש טסננעק אוד זַא גו+ ! ּוטְזיִּב רעוֶו ? ּוטְזיִּב סאוָו ,הָמֵהְּב ן ּוליִּפֲא ןעֶראָה
 -רוחָּב ּבאָה ְךיִא 1 סּוהְי רעֶד ריִד ןיִא זיִא סאוָו ,ןעֶגְניִז נּוא ןעֶנרעֶל לעֶסיִּב א

 ז ןוהְטעֶנ ְּךיִא ּבאָה ְךּודְׁש א ראַפ סאוָו גוא ,ריִד ראַפ טְננעקעֶג רהעָמ ויי
 תא , טְסאָק רהאְיַא ,ןֵדַנ םעֶלְּבִר טְרעֶדְנּוה ,רעֶטְכאָט ַא םֹדְמַלְמ ַא הֶלַּכ א

 ןיוש
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 אייֵז : טְרהעֶקְרעֶפ 7 טְראַנעֶג ְּךיִמ טאָה ןעֶמ זַא ,ּוטְסנייַמ ריִמאָמ נזא 1 ןיוש

 סעֶד ןעֶנעֶלעֶג ךיִא ןיִּב רהאָי םֶניִפ . . . טרְראַנעֶג רהֹעָמ ריִמ טיִמ ְךיִז ןעֶּבאָה
 סאוָו גּוא ; טְניִדרעֶפ טְׁשיִנ ןעֶׁשאֶרְנ ןייֵק לאָמְנייֵק ןייללַא ,קראק ןפיֹוא רעוֶוַׁש
 ןעֶטהעֶג ןעֶללאָז םיִאָנֹׂש עֶנייֵט הֶנַה דַעְו םירצממ ןְצְּבִק ַא ? טְנייַה ְּךיִא ןיִּב
 טאָה ןנעֶמ זַא ,ראָנ טְסעֶנרעֶּפ אּוד . . . !סיֹורַא הָביִׁשְי רעֶד ןּופ םםאַרייֵא
 ּו ץֶּבייַהְנָא ּוטְסעוֶו סאוָו טיִמ ,אּונ .. חַסָנְרַּפ ןעֶּבעֶג רהיִא ןעֶמ ךיֹורְּב בייַ ָא
 טרעֶׁשעֶּב זיִא רהיִא סאוָו ,לעֶדייֵמ םעֶד ּוצ העָו גּוא ּךָא זַא  ןעֶרעוֶו דָמַלְמ ַא
 ריִמ ּוצ ןנעֶו ,ןעֶדוי ַא ְּךיִמ טְסהעֶז אּוד איִו . . .1 ןייַז ּוצ ּבייוַוַא סֹדָמַלְמ ַא
 ,רעֶמְכאָט רעֶייא ראַפ ּבאָה ְּךיִא ,המלֶׁש ר :טְגאָז נּוא ןֶכְדַׁש ַא טְנייַה טְמּוק
 העֶרעֶדְנַא רעֶד גּוא ,רוחָּב הֶביִׁשְי רעֶד עֶלעֶׁשֹרעֶה זיִא רעֶנייֵא ; םיִּנּתַה ייַוְצ
 ,רעֶדייַנְׁש םעֶד ןָא ןעֶּפאַחְנָא ריִמ רעֶסְסעֶּב ְךיִא טְלאוָו ,רעֶרייֵנְׁש דֹטּוׁשַּפ ַא זיִא

 ,תֹוהָפַה לֶכָל טיֹורְּב טיִמ ןייַז טְנְראָזעֶּב דניֵק ןייֵט טעוֶו רעֶדייֵנְׁש םייַּב : טּוׁשָּפ
 הֶליִלֲה ריִד ׁשְניִו ְּךיִא . , .! ןעֶלהעֶפ תֶליֵלֲח ְּךיֹוא טיֹורְּב ןנאק ריִד ייַּב .נּוא
 ןיללַא ְךיִא וא .. זיִא תֶׂשֲעַמ איִד איִװ ְּךאָד טְסָעּומְׁש ןנעֶס רונ ,טְׁשיִנ
 סאָװ ז ּוליִפֲא הָכאָלְמ-לַעַּב ןעֶטְמנעֶלְק םעֶד אֵנְקִמ טְשיִנ ךיִא ןיִב ,ּוטְסנייַמי
 , ארמְנ איִד ריִמ טיִנ סאָָו 1 "המלש 'ר, ןיֹוש ְּךיִמ טְפור ןעֶמ זַא ,ְךיִא ּבאָה
 טְׁשיִנ רהֵעֵט ? רהיִא ףיֹוא טְנעֶלעֶגקעוֶוַא ןעֶרהאְי לעיִפ יֹוזַא ּבאָה ְךיִא סאוָו
 ּוטְכנייַמ גיִטְלהאוָו ראַּפ . .., ןמֶז ַא לע ניִצְּביִז , ניִצְכעֶז ףיֹוא גנולעְֶ ַא איוָו
 ןיִא ןעֶקרְט טרעוֶו ריִמ זיִּב ,ןָא ְךיִז ראַוְׂש גּוא תֹונְכְדַש ַא ןיִא ְּךיִא ףיֹול
 איד א ,טְלעֶׁש ּבייַו סאָד ,טְּבייֵרְט הָטיֹונ איִד ,רעֶנייֵא דְניֵק ? זְלאַה
 עֶכיִלְטֶע איד ּוטְציִא ריִד טיִמ ְּךיִא הָנֲעַמ םאֶו גּוא 1 ןעֶססֶע : ןעֶיירְׁש רעֶדְניִק
 -ּבָא טְׁשיִנ ריִמ טעוֶו ְךּורָּב סאוָו , ןייַרַא ּפאָט ןיִא בֹונ םֹוי ףיֹוא ׁשייֵלְפ טְנּופ

 טְנעועֶג טְלאוָו סאָד ןעֶו ,ּוטְסהעֶז ! ןעווְשְקִע טְשיִנ ְּךיִד טסעוֶו אוד זַא ,ןעֶנאֶז
 הֶסָנְרַּפ ןייט ןּופ בִיִוחְמ טְשיִנ טְסיִּב : הֶנֲעַט ַא ּוטְסאָה ,ריִד ראַפ ְּךאַז עֶמּורק ַא

 ךורָּב טְׁשיִנ וא ,ְּךאָד סייוֵו ְּךיִא רעֶּבָא ; טְׁשיִנ גיֹוט ריִד סאוָו ןּוהְּט ּוצ ןעֶנעוֶו

 -/ְג טטאָנ טאָה םהיִא אֶליֵמ -- הָאיִצְמ איִד טְסּפאַה ,עֶלעֶׁשרעֶה ,אּור רוג
 ,קיִלְנ ןייַד סאָד ויִא ,יִתיֵּת יִביֵהַמ ,הָמָלְׁשַה טיִמ הֶרֹוּת לליוו רע; , ןעֶפְלִלאָה

 נאָז גוא ,דְנאָה עֶרייֵּב טימ ּוצ ּפאַח ,טְׁשיִנ דְניק ןייק עֶׁשֶז-ייֵז אט !לֶזִמ ןייֵד
 איֵז ויִא דְנּוזעֶג קיִטְׁש ַא . ,.!הֶלַּכ אֵזֹא טְנייַה ! סיֹוא טְׁשיִנ ןעֶרעֶדְנַצ םעֶד
 ןעֶגְנעֶרְּבְנייַרַא רהיִא טְסעֶוֶו אּוד זיִּב ןעטראוַו טְטינ ןיֹוׁש טעוֶו איִז ...! ןנאַמ ַא ראַּפ
 ---היִא ראַּפ אּוד רעֶדייֵא ןעוֶויִראָה ריִד ראַפ רעֶכיִנ טעֶו איִז ,תֹוסָנְרַּפ עֶנייֵד ןּופ
 ָבֹוט םֹוי םּוא ׁשְטאָה ,םָלֹוע לָש ֹונֹוּבר ,ּוצ ריִמ קיִׁש !טְפאק אָזַא םֶלָּכ לַעו
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 ּהרָּב ייַּב טְרעֶו סאָה ,ןעֶסֶעּוצְפיֹוא רעֶדְניִק עֶנייַמ םיִמ ׁשייֵלְפ גאאוָו איִד
 ו ןעֶסעֶנעְֶפיֹוא נאַט-ועֶכאָו ןעֶטְסארְּפ ַא ןיִא

 טאָה ;טְדעֶר רתיִא סאָו הֹעָטְׁשֹרעֶפ ְּךיִא זַא , ריִמ טְּביֹולְנ , הֹמֹלֶׁש 'ר --

 רעֶּבַא ,טְכעֶרעֶג ץְלַא ןיִא יִקאֵט טייַז רהיִא ,טרעֶוְטנָאעֶג עֶלעֶׁשרעֶה םהיֵא
 ..םֶבאַרְמ ךיא סאוָו ץְלַא ףיֹוא ןעֶּבעֶנּוצּכֶא ֹוּכשֶהְו ןיִד ךייַא בִּוחְט טְׁשיִנ ןיִּב ךיִא
 םאַרייַא ,ןייז רעֶּבֶא ,ןייַז הָבֹומ ריִּכַמ יִּבייֵא םהיִא לעוֶו ְּךיִא זַא ,ץְּדורְּב טְגאָז
 ו ןעֶהְטיֹונ טְׁשיִנ ְּךיִמ רהיִא טְנאק ןייַז ּוצ

 לליוִו ְּךיִא ,ןעּפּורעְֶּבָא ןבַהֵׁש רעֶד ךיִז טאָה ,טְׁשיִנ ךיד הָטיֹונ ְךיִא -
 -וחַסָּפ ןְּדורְּב ייַּב ןייז ׁשְטאָח טְסעֶו אּוד זַא ,ןעֶנאַזוצ ריִמ טְסללאָז רּונ
 יאָה ,הָמֵהְּב ! בּוט לָּכ ןּופ חַסָּפ ַא ןעֶּבאָה טְפעוֶו אּוד זַא ְךיִד טְרהַא סאָו

 םָע או קְניִרְּט נּוא סֶע ,הַתׁשּו ףֹוטֲה לֹוכָאְו םֹוטֲה ,איָמִד אֹלולִה יֵּבְּכ אָמְלִע
 ךאנ ןעָללאָו ּוצ טְׁשיִנ ןעֶּבאָה תֶריֵרְּכ ַא ְּךאָד ּוטְסעֶו רעֶטייו . .. ְךיִז טְכאַט
 ז ןעֶהְמיֹונ תֶמָאָּב ְךִר ןנאק רע , חַסֶּפ

 סֶע ,טְראָוְטנָאעֶנ עֶלעֶׁשֹרעֶה טאָה ,טְנָזעֶג לאָטְניֵא ְךייַא .ּבאָה ְךיִא -
  ןייַז טְׁשיִנ חַמָּפ ןְּּורְּב ייַּב לעֶו ְּךיִא ,דייֵר עֶרייִא עֶללַא טְסיוְמּוא זיִא

 איו ןְכְדַׁש רעֶד טאָה !רעֶמְסעֶמ ַא ןהֶא ְּךיִמ טְסעֶלייֵק אּוד ,  ןֶלנ -
 ,חַסֶּפ ףיֹוא ּבייֵהְנָא ןייק ְּךאָנ ּבאָה ְךיִא -- ןעֶיוְׁשעֶגְסיֹוא רעֶטְלעֶפייֵוְצרעֶפ ַא
 זיִא גְנּוְפאָה עֶצְנאַנ ןייַמ !לעֶפאָטְראַק ןייק גוא ׂשיֵלְפ ןיק ,חָצמ ןימ
 ןיִּב ְךיִא ,זיִא סאָו !עֶלייֵק ץְלַא ריִמ טְסכאַמ גּוא ּוטְסטהעֶנ ,ץְדרָּכ א
 והַסָּפ ץְנאַנ ַא ןעֶססֶע טְׁשיִנ ןעֶפְראַד דְניִק גוא ּבייוַו ןייַמ 1 טְׁשיִנ די ןיימ

  ורעֶעיֵא ןֶנ ,תֹעְמֲחַר ןייֵה סאָר ּוטְסאָה איָח
 . טְגאָרְפעֶנ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה 1 גיִרְלּוש ןעֶר ךיִא ןיִּב -
 אוד איִח חַכֶּפ אֵזַא טְגָזעֶנ רימ ףיֹוא ו טְׁשיִנ לליוִו ּךיִא זןגעֶד רעֶ -

 7 ו ןעֶּבאָה םתיִא ייַּב טְּפעֶט

 ּוהְמעֶג ּבייַתַא ְךיִז ,טְרעֶוְטנָאעֶג עֶלעֶׁשֹרעֶה טאָח ו הגר ּוצ ְךמ טְנאָל
 םהיִא ויִא ןְכְרַׁש רעֶר .ריִהְמ רעֶד ּוצ ןוהמעָנ זאָלַא ְךָו תא קְנאַפ ץּפ

 יעֵד טאָמ ּוםִּכְסִמ ןיִּב ְךיִא ,ןעֶנאָז ריִד לעֶו ְךיִא סאו ּוטְסייַװ -
 ,ןעֶרעֶרְּבָא ןְּּורְּב ללעו ןיֵללַא ְךיִא ,ץֶּביֹוהעֶגנָא רעֶדיִװ םיִנּונֲהַּת טיִמ ןָבְדַׁ
 ןַא טְנאָזעֶג טאָה סאוָו לומ עֶנעֶגייֵא סאָד : ריִּתִהָׁש הָּפֵה אוה רַסֶאָׁש הָּפֵה

 , לייוַורעֶד רּונ ; תֹורָּפַּכ ףיֹוא גיֹוט רֶע זַא ,ןעֶנאְז ןנאק ,טּונ ויִא עֶלעֶׁשרעֶּה

 .ןעֶנייַמ רֶע זאָל ,ְךיִד טרהַא סאָָו טָא | םטָא ייֵּפ ייֵז , בֹוט םוי רעֶניִא ויִּכ

 לייוורעד
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 לעָּבּור ראאָּפ ַא רֶׁשְפֶא א ,ׁשייַלְפ טְנּופ עֶכיִלְטֶע ןעֶּבאָה ּךיִא לעוֶו לייוַורעֶד
 ריִד לעֶװ ְךיִא ,ןעֶדּוי ַא ְךיִמ טְּפהעֶז אוד איִװ .לעֶפאַטְראַק נּוא ןייוו ףיֹוא

 טראָוַא םֶנייֵמ - ְּךיֹוא ןעֶלעֶרְנירְּב טיִמ ריִמ ןנעק; ְךיִא ..!עֶלעֶׁשֹרעֶה ,ןעֶניִּבָ
 ...! טֶרֶא--ַא רהיִא ייַּב טאָה

 -עֶנ ניִטיְְִּמלאַק עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ,ןעֶפְלעֶה ּטְׁשיִנ ראָג ךייַא ןנאק ךיִא --
 .ןעֶנְנאַנעֶנ טְנעוֶו ןייַז ךִז תא םיעו=

 רעֶד םהיִא טאָה ,, .ן ןעֶּבאָה הָטֶרֲת טְסעֶו אּוד ,עֶלעֶׁשרעֶה קְנעֶדעֶג --

 איו ְךיילְנ , טְקּוקעֶגְמּוא טְׁשיִנ ְךיִז טאָה עֶלעֶׁשרעֶה ׁשטָאָח . ןעֶניִרְׁשעֶנכאָג ןֶבְַׁש
 רהֵעְז םהיִא זיִא ץְראַה סאָד רעֶּבָא , טְדעֶרעֶג סֶע ןעֶמ טְלאוָו םהיִא ּוצ טְׁשיִנ
 לֶש ֹונֹוּבַו ,ריִמ ןּופ ןעֶמ לליוִו סאוָו, . ןעֶראוָועֶג ןעֶכאָרְּבוצ נּוא טְמעֶלְקעֶּב
 רעֶרָא ןעֶּפיֹקרעֶפ ּוצ ְךיִמ בִיוחְמ ןנעֶד ְךיִא ןיִּב ,טְנאָרְפעֶגנ רֶע טאָה 3 םֶלֹש

 ראַּפ ..1 ןעֶלהעֶּפ טְשיִנ חֶַּפ ףיֹוא ללאָז ןְכְרֹׁש םעֶד יֵדְּכ , ןְּךּורְּב ןעֶרראַנועּבָא
 רע זומ 1 הָסָנְרַּפ רעֶדְנַאך-ִא ,םֶכֹוע לֶׁש ֹונֹוּבָר ,ּוצ טְׁשיִנ םהיא ּוטְסקיִש סאָו

 ..י"!ןעֶכאַמ תֹונְכְרַׁש ןופ אָקְוַד הַמּפ ןגעֶד
 ז ןעֶפאָלעֶנְכרּוד םּפאָק ןכְרוד םהיִא ןעֶגנעֶו ןעֶקְנאַרעֶג עֶרעֶוְפ ְךאָנ גּוא

 הֶביִׁשְי ַא לאָמַא ְךיֹוא זיִא רֶע זַא ,רייֵר םמְדִׁש םעֶד טְנאַמרעֶד טאָה רע
 אֵזַא ְךיִּבעָנ טְציִא 1 ףֹוס ןייַז זיִא סאוָו גוא ,ןזעוֶועֶג רעֶנְרעֶל להאְו גּוא רּוחַּב
 ןעֶגיִל גוא תֹועּובְׁש ,לעֶדְניִוְׁש גוא דייֵר לעיּפ יֹוזַא טְכעֶר זיִא םהיִא זַא ,ןֵצְּבַק

 נוא , . ןעֶרהיִּפְמיוא חַסֶּפ םעֶד ךְרּוד ןעֶננאק רֶע םעוֶו ריִמאָּט ,ןעֶכיֹורְּבעֶג ּוצ
 יעֶרעֶסאָרְנ ַא ְּךאָנ רֶׁשְפֶא ,ְּךיִז רֶע טְנאָרְּפ ? ןעֶראָועֶג ריִמ ןופ טְלאוָו סאו

 ,עֶכאַט ְךלְקִלְנ ךיִמ לליוו סאָו ,עֶלעֶריִמ ,איִז ְׁשיִנ ןגעֶו ,רֶע איו ןְצכַ
 ןיִא תֹוחֹוּכ עַיַנ טְלהיִּפ רֶע גוא * ! ןעֶרעוֶו טייל ַא ןעֶדהאַפ ְךיִמ טְסייֵה נּוא
 ,טייוַו ןיִהַא ןעֶנאָרְט םהיִא ןעֶלליוִו נּוא ןעוֶויִראָה ּוצ ְּךיִז ןעֶסייֵר סאָו ְּךיִ
 טמּוק רֶע ויִּב רֶע טהעֶנ יֹוזַא נּוא .. רעֶסיֹורְגַא טייַלַא טְרעֶו ןעֶמ ּואוו ,טייוַנ

 , ןעֶלעֶדְנייַרְּב ּוצ ןיירַא
 םהיא ויִא עֶלעֶרְנירְּב ,קוק ןעֶּבעיִל ַא טיִמ םהיִא טְנעֶנעֶנעֶּב .עֶלעֶריִט

 - ץְדורְּב טְסעֶגרעֶפ רֶע נוא ְךיִלְקיִלְנ ְךיִז טְלהיִּפ רֶע , עֶמהּומ עֶייַרְט ַא איוִו בַרֵקְמ
 -קעוֶוַא רעֶביִג סאוָו : רּונ םהיִא טְּבייֵלְּב ׁשְנּואוו גוא קְנאַדעֶג ןייֵא . ןְכְדַׁש ץטיִמ
 קְנאַדעֶג םעֶד טיִמ !ןעֶטמּוק ּוצ רעֶהיִרְפ סאוָו גוא , ןעֶרעוֶו טייל א  ,ןעֶרהאָפ
 עַיַנ איִד הֶדָמְתַה טיִמ רֶע טְנְרעֶל אָד נּוא ׁשְרְדְמַה-תיֵּב ןיִא קיִרּוצ רֶע טהעְנ

 זיִא טֶציִא יֹזַא רעֶהיִרְפ איו - אָרָמֶנ עֶטְלַא איִד לאָמ ַא איו . ,ְךעֶלםיִרָפְס
 ײ= טְלהיּפ ׁשְרעֶרְנַא איװ רונ ,ןעֶזעֶועֶג הֶדָמְתַה רעֶד ּוצ הָּנִס איִר עֶלעֶדֶיְמ

 ס פ גד
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 ! ןעֶנְרעֶל ּוצ טְסּול ןייַז טְציִא זיִא רעֶקְראַטְׁש איִח ! טְציִא ץראַה

 רעֶרייֵנְׁש רעֶד . חַסָּפ בֶרע רעֶד ןעֶמוְקעֶג ויִא םֶע גּוא רעֶּביִרַא ְךאוָוַא זיִא יזַא
 = 3 יז וי יראוְמעֶב ןעֶנערבראַפ ץמה ןראנ קו םדוב ,ָאד .ׁשאָה
 טאָה רעֶדייֵנְׁש רעֶד .ןעֶטְסעֶמְנָא אייֵו ןעֶּפור םהיִא ןעֶמְמּוקעֶג זיִא לעֶדיֵמ
 ןייַללַא טַעְמִּכ םהיִא גּוא ןּוהְטְסיֹוא רעֶדייַלְק עֶטְלַא איִד ןעֶפְנאָהעֶגּוצ םהיֵא

 רצרעּביִא ןועָמעֶג רעֶוֶׁש רהֹעְו סאָד ויִא ןעֶלעֶׁשרעֶה  עַײנ איד  והְמעֶגְנָא
 ןּוהְטִנָא דנָּב א ןעֶפְלאָהעֶגּוצ טְשיִנ רעֶנייֵק םהיִא טאָה ןעֶּבעֶל ןייַז ןיִא : ןעֶדְלּוד
 ןעֶלְפאָנְקוצ , ןעֶהיִצְפיֹרַא לַעּפ ןייַז יִא ,רעֶריינְׁש רעֶד יִא םהיֵא טְפלעֶה טְציִא
 םהיִא רונ ,טאַהעֶג טֶׁשיִנ דְנאָה ןייק ראָנ טְלאוָו ןייַללַא רֶע איוִו ְךייֵלְג ,ְךיִז

 ְךִז חמ ןעֶמ סאוָו ,רעֶייֵהְט נוא ְךייֵר יֹוזַא ןעֶזיוִועֶגְסיֹוא םיִדְנְּב איִד ןעֶּבאָה
 זיִא סאָד זַא ,טְכאַרעֶג ץלַא ְךאָנ טאָה םהיִא ,ןּוהְטּוצָנֶא אייֵז איוִו ןעֶטיִה

 ..ןעֶנאָז טְׁשיִנ הָעֵר ןייק רעֶדיינְׁש םעֶד רהאָט רֶע גוא , עֶנייַז טְׁשיִנ ,םדְמעֶרּפ
 , ןעֶהְבאָרעֶג זיִא שייַּברַא ןייַז זַא טְנייֵצרעֶּביִא ְּךיִז טאָה רעֶדייֵנְׁש רעֶר זַא
 טיִמ עֶלעֶדְנייַרְּב ּואוו ,טרקיִּפעֶגְנייַרַא לאאַז ןיִא דְנאַה ןֹראּפ םהיִא רֶע טאָה

 לאָמ ַא ,עֶטְכעֶר איִד לאָמ ַא ןּוהְטעֶנ היִצ ַא ְךאָנ ,טראוועֶג ןעֶּבאָה ןעֶלעֶריִמ
 םהיִא ,ּוצ ןעקאנ םוצ רעֶכאָה ,רעֶנְלאָק םעד ןוהמעֶג ּבייֵהַא ,עֶלאָּפ עֶקְניִל איִד
 ,תֹוניִבְמ עֶרעֶייִז ףיֹוא ןּוהְמעֶנ ללעֶטְׁש ַא םֶהיִא גוא דְנאָה איִד טכייֵַלְגעֶנעֶגסיֹוא

 , טְליֵּפְׁשעֶנ רעֶדְנאַנאַפ טּולְּב סאָד ְּךיִז טאָה םיִנָּפ סעֶלעֶשרעֶה ןיִא
 ,טְנאָרְפאָנ רעֶנעֶרעיִרְפּוצ ַא רעֶרייֵנְׁש רעֶד טאָה ? רהיִא טְנאָז סאוָו --
 עְלעֶׁשרעֶה איו טְקוקעֶג גּוא ,ןעֶפּורעֶגְּבָא עֶלעֶריִמ ְךיִז טאָה ! טּוג --

 : טְנייֵׁש

 טְׁשיִג ראָנ ןנאק רעֶסעֶּב !טְסייֵה טּוג םאוָו ,טּונ 1 טונ טְסייֵה איו --

 | . טְקְרעֶמעֶּב רעֶדייֵנְׁש רעֶד טאָה ! ןייז
 -םיֹוא עֶנעֶדעיִרְפּוצְנּוא-א עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ,ׁשָפָנ תַמְנַע ּבאָה ְךיִא נּוא --

 ,ץרּוק נּוא לאמש :טהאְנעֶג ׁשיִדְניִק ראָנ זיִא םִע ,ריִמ טְכאַד םיִּפֲע ,טְרעֶרעֶג

 טְנאָקעֶג טְׁשיִנ רהיֲא טאָה תֶרֹוחְס לעיִפ יֹוזַא ןופ ,טְׁשיִנ ריִמ זיִא גיִטהעוֶו ַא
 ! ? ןעֶכאַט רעֶטייֵרְּב גּוא רעֶגְנאָל

 ׁשיִטעֶטיִראָטיֹוא רעֶרייֵנְׁש רעֶד טאָה ,עֶלעֶדְנייַרְּב ,ךייַא טרהַא םאוָו -

 טתעֶז ויִראַּפ ןיִא ּביֹוא דוי ןייק ךיִא ןיִּב ,טְכעֶר ןיֹוׁש זיא סֶע ,ןּוהְטעֶנ גאָז ַא

 ! םיִרעֶנאָש ןעֶמ
 טאה ! לעַּכְרַא איִד ןיִא םהיִא טהיָצ םֶע איו ,רונ טהעָז רעֶּבָא -

 עלערניירב
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 טשינ דְנאַה ַא ראָנ ,ְךיִז טְכאַד ,ןנאק רֶע , ריִמ זיִא תעֶָמ , ןעֶויוִועֶּב עֶלעֶרְנייַרְּ
 1 ןעֶּבייֵהְפיױא

 דְנאָה עֶרייֵּב ראַפ טְּפאַמעֶננָא ןעֶלעֶׁשרעֶה טאָה רעֶדיינְׁש רעֶד --
 .עֶג גייַּב ַא םהיִא , עֶקְניִל איד לאָמ ַא ,עֶטְכעֶר איד לאָמ ַא ןּוהְמעֶנ ּבייֵה ַא

 עֶטייֵרְּב עֶנייַז טְקעֶטְׁשעֶג רעֶטְנּורַא ,רעֶבאמְנֶצְנּק א איו  טְפלעֶה ץֵא ןוהְּט
 : ןָעיִרְׁשעֶג ןֹוהָצִנ טיִמ גּוא ,םעֶוּוּב ןזיִּב םעֶלאָּפ איִד רעֶטְנּוא ןופ דְנאָה

 ריִמ ףיֹוא 1 לאַמְׁש גוא גְנֶע ץְלַא ְךאָנ  טְציִא רהיא טְגאָז סאוָו ,ּונ - = |
 ךייַא טקּוק -- ן זיִא סאָד טייַּברַא-ן-ַא ראַפ סאוָו ,טייקצראוַוְׁש ץּוח ,רהֹאְי אֵזַא
 ! ןעֶזאָלעֶג ּבאָה ְךיִא סאוָו סאַּפאַז םּוצ זָצ רּונ

 םעֶד טּפאַטעֶגְנָא רהיִא טיִמ רֶע טאָה דְנאַה סעֶלעֶדְנייַרְּב גיִדְנעֶמהעֶננָא גּוא
 טְסיִזְמּוצ טְׁשיִנ ,ךייַא טְרהַא סאוָו : טֹהְנֲעמעֶג נא ,המאָנ עֶללַא ןיִא סאַּפאַז
 רהיִא ףיֹוא ןיֹוׁש ךייַא טְנאָמ רהיֵא-!ןעֶפּור טְקיִׁשעֶג ךימ ,עֶלעֶרְיִמ רעֶייַא טאָה

 | ְךייַא ראַפ רהֹעְמ עֶדאָט ןיִא ְךיִז םייוַו איִז ,ןעֶזאָלרעֶפ
 טְמאָׁשעֶּב נּוא ןעֶפְלאָהעֶּבנּוא טייַצ רעֶצְנאַנ רעֶד ןיִא ְךיִז טאָה עֶלעֶשרעֶה

 * ְךיילְנ העָטְׁשי ! םהיִא ּטיִמ ןעוֶואָדְנאַמאק רעֶדייֵנְׁש רעֶד נאָמ םיִּפֲע . טְלהיִפעֶג
 טרהעק רֶע גּוא "!ןייֵא ךיז נייַּב * ! עֶקְניִל איד, *!דְנאַה עֶטְכעֶר איִר ףיֹוא ּבייַהְי

 ייַז עֶועֶג טְלאָו רֶע איו ְךיֵלְנ ,ןעֶטייַז עֶללַא ץפ ןהיִא טהעֶדְה גּוא ןהוָא
 , טאַרְלאָס ןייַז ,עֶלעֶׁשרעֶה--רֶע וא רעֶציִמָא

 סּורְררעֶּפ טיִמ רֶע טאָה ! ןעֶריִטְסּומ ְךיִמ לאָמ ַא ןיֹוׁש גּונעֶג ,אּונ -
 | ּבא ןיֹוׁש ְךיִמ טְזאָל ,טּונ זַא ,להיִּפ ְּךיִא ,טּונ זיִא סֶע ,טְרעֶרעֶגְפיֹוא

 סֶע איו ןעֶקקּוצְנָא עֶניטְראק ַא זיִא םִע ,ןעֶהעֶז אייֵז ןעֶללאז .,ןייֵג -|
 טְׁשיִנ םהיא נוא ,עֶנאַטְׁשעֶּב םֶנייֵז רעֶדייֵנְׁש רעֶד טאָה ! ריִד ףיֹוא טְנִל
 ?ייֵּב אוד זַא ,ׁשְטאָח הֹעָז ,ןָא ְךיִז קוק ,לעֶייִּפְׁש םּוצ ּוצ םוק - ןעֶזאָלְנּבָא
 | רעֶהיִרְפ סאוָו רעֶד טְׁשיִנ ראג

 ןיִא טאָה רֶע נּוא ,טְניריִילעֶּב ְךיִלְעְרְׁש רעֶטְראָו איִד ןעֶּבאָה ןעֶלעֶׁשֹרעֶה
 . טְלהיִפעֶג רֶנעֶלֲע ןעֶצְנאַנ ןייַז טּוניִמ רעֶד

 לעֶטיִה סאָד טְּפאַחעֶג ּבאָרַא םהיא רעֶדייֵנְׁש רעֶד טאָה לעֶניִּפְׁש םייַּב --
 . םיִדָנְּב עֶייַנ איִד טיִמ טְריִנאָטְראַה טְׁשיִנ טאָה סאוָו ,ףְּכאַק ןּופ -

 . ןעֶשְנּואוועֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ! ןעֶמייֵררעֶצ ּוצ טייֵהְרעֶטְדנּוזעֶג --
 .ןִח ןעֶּבעיִלֲא טיִמ טְנאזעֶג עֶלעֶריִמ ְּךיֹוא טאָה 1 דְנּוזעֶג טְנאָרְט -
 ְץיִא ׁשְטאָה , טרעֶוְטנָאעֶג ןַת טיִמ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ,ךייַא קְנאַד  ְּךיִא -

 . םָנאַר ןייט טְׁשיִנ טְנייַמ רהיֵא זַא ,טייונ
 זא
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 ועָר טאָה ,ןּוהְטרעֶּכיִא ְּךיִז ןיירַא רעֶמְמיִצ ןיִא קיִרּוצ זיִא עֶלעֶׁשרעֶה זַא
 ז ְךְראַנאמ רעֶרהאוַוַא טְשיִנ :טְנאָזעֶג נּוא גְנּוצ רעֶד טיִמ ןּוהְעֶנ קאַנְק ַא רעֶרייַנְׁש
 ! ןעֶדְוי ַא ְּךיִמ טהעֶז רהיִא איו ,ּךֶלֶמ ןָּבַא

 ץֶּביֹהעֶגְנָא ךיִז נּוא טְקרעֶמעֶּב עֶלעֶרְניַרְּב טאָה !טייַל ןעֶכאַמ רעֶדייֵלְק -
 ,דָלעֶג הָכאָלְמ ןעֶנעוֶו ןעֶנְניִר

 איד ןעֶמהעֶג טְלאָועֶג נּוא ןּוהמעֶגרעֶּביִא ְךיִז עֶלעֶׁשרעֶה טאָה לייוַורעֶד

 ,ׁשֶרָדְמַה-תיֵּב ןיִא קיִרּוצ ןעֶהעֶגקעוֶוַא גוא ןעֶכאַז עֶייַנ

 בָרָע ,טְגאָועֶג עֶלעֶריִמ טאָה ! ּבֶא טְשיִנ ןיֹוׁש ְךייֵא ריִמ ןעֶזאָל טְציִא --
 ! ןייַז זנּוא ייַּב ןיֹוׁש טְזומ רהיִא ,בֹומ םֹוי ְּךיֹוא זיִא בֹוט םֹוי

 טאָה !ׁשֶרֶדֶמֲַה-תיֵּב ןיִא קיִרּוצ ןעֶהעֶג ןיֹוׁש ּוטְסעֶו סאוָו , יִקאַט -
 ּוצ יִקאַט זְנּוא ּוטְסעֶו , אָד ןיוש ייֵז , ןעֶּבעֶנעֶנּוצ טייַז רהיא ןופ עֶלעֶדְנייַרְּב
 טְנייַה ְּךאָנ ּוטְסאָה סאוָו ; ןייַז לֵבֹוט םיִלֵּכ עַײג ,ןעֶטייֵרְנּוצ רֶדֵס םעֶד ןעֶפְלעֶה

 ? ןּוהְט ּוצ ׁשֶרְדֶמֲה-תיֵּב ןיִא
 -עֶגְסיֹורַא עֶלעֶרְיִמ ְּךיִז טאָח ,גּונעֶג םיִרְדֲה אָד זְנּוא אייַּב ןעֶננעֶז סע --

 רעֶּביִא ויִּב טייֵרְנעֶנּוצ רֶדֵח ַא ְךייַא ראַפ ּבאָה ְּךיִא זַא- , טהעֶז טמוק ,טֶּפאַח
 ,טְסּולעֶג ץֶראַה סאָד לעיִּפיוִו טְנרעֶל ,טְנֶעייֵל , םיִרְפְס רהיֵא טאָה טְראָד ! חַסָּפ
 ? עֶׁשיִטאַמ ,תֶמֶא ּטְׁשיִנ ! ןייַז רעֶכיִלהאָרְּפ ְךיֹוא טעֶֶו זנוא גּוא

 טאָה ,ׁשֶרְדֶמֲה-תיִּב רעֶד רהאָי ץְנאַג ַא ריִּד גּונעָג , יֹוזַא יִקאַט --

 ַא ְּךֹוא ְךאָד ןעֶהּור םֹונְיֵנ ןיִא םיִעְׁשְר איד ,ןעֶועֶועֶג םיִּכְפִמ .עֶלעֶרְניַרְּ
 רעֶדיִלְנ עֶנייֵר ןעֶהּורְסיֹוא טְׁשיִנ ּוטְסללאָז ,ןהוז ןייַמ ,סאָו ראַפ ,סִיִנ ׁשֶדֹוח ץְנאַג

 ץְנאַנא ַא ריִמ טְזיִּב 1 דְנאַועֶגְמעֶּב טיִמ טעֶּבַא ףיֹוא חַמֶּפ ץְנאַנ א ׁשְטאָח
 ! טְסאַנ רעֶּבעיֶל

 ֶצראַה רתיִא ןיֵא סאָו ץעּבעעְֶּבָא נער ןייק ְךיִז טאָה עֶלעֶרְנירְ
 םעֶטְהּומ ןייַז טְׁשֹרְמֹולְּכ טאָה איִז סאוָו ,דְנעֶבָא םעֶנעֶי ןּופ רעֶּבָא ,ְךיִז טּוהְּמ
 ץְראָועֶג ןעֶקאַּבעֶגְנייֵא םיִּפִע רהיִא רֶע זיִא ,יִדְנעֶועלְראָפ טְראָהעֶג עֶלעֶחיְִּב
 .ריק קניא יא איֵװ

 -עֶג גאָטטיִמ ןעֶניִרֹחַסְּפ בֶרֶעדַא אייֵז טיִמ רֶע טאָה םּורַא הָעָׁש ַא ןיִא
 זיִא גאָט רעֶד, !ְךיִז ןעֶמאָׁש טְׁשיִנ ןעֶסייֵהעֶג םהיִא טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב , ןעֶסעֶג
 גּונעֶג ְךאָנ ְךִז ןעֶמ ןנאק רֶדֵס ןויִּב נא ,סיֹורְנ גּונעֶנ ,םֵׁשַה ךורָּב ,ןיֹוׁש
 * 1 ןרעֶגְנּוהְסיֹוא

 ְךיז ראַפ ץעֶפיֹוקְייַא ְּךאָנ ,קעוֶוַא ספאַנ ןיִא עֶלעֶריִמ זיִא גאָטְניִמ ְךאָנ
 גְנאַנ ןייֵא ןיִא תא ,בֹומ םֹוי דֹובָּכְו סעֶייִנ סיִפֲע רעֶטְנּומ רעֶד ראַפ גוא

 יקאמ
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 , םידְנְב עָיינ עֶנייז ּוצ ךאָנ טְלהעֶּפ םהיִא סאָו ןעֶלעֶׁשֹרעֶה ראַפ ןעֶפיֹוק יִקאַמ
 ץעֶנרֶע טְפיִטרעֶּב . טְכאַרְּברעֶּפ רעֶמְלַא םיִרָפְס םיייַּב לייוַורעֶד טאָה עֶלעֶׁשרעֶה
 נירַא זיִא עֶלֶרְנירְּב איו טְקרעֶמעֶּב טְשיִנ טְכּבְעֶז רע טאָה ,לֹרּּפ ייֵנַא ןיֵא
 ַא טיִמ גּוא ;גְניִרְּבְמיִצ גוא לעֶּמֶא , םסיֵנ טיִמ ְךּוטְראַפ ןעֶללאָפ ַא טיִמ ןעֶמּוקעֶג

 ,דְנאַה ןיא לעֶסייטְׁש םעֶנעֶׁשעֶמ
 ְךיז ּוטְפאָה ,ןהוז ןייט ,גיִנעֶו , טְנאָזעֶג איִז טאָה ! ןעֶנרעֶל ץְלַא - :

 טְכאַרְּבעֶג ריִד ְךיִא ּבאָה טָא !ְךיֹוא םיִפָע אּוהְט אֵנ ? ראִי ץְנאַנ ַא טְנרעֶלעֶגְנָא
 ןעֶד סיֹוטְׁשּוצ ,לעָּפֶא איִד ּבָא לייֵׁש ,אייֵז קאנקוצ  ,גָניִרְּבְמיִצ גוא לעֶּפֶא  ,םיִנ
 ןעֶּבאָה ריִמ ןעֶללעֶו ,םעֶנייֵא ןיִא ץְלַא אייז םיֹוטְׁשּוצ ְךאָנרעֶד נוא ,גְניִרְּבְניִצ

 -- .ןעֶלייֵהְועְנייֵא םיִנְֵׁש ןייַז גונעֶג ּךאָנ טעוֶו םִע עא ,םיִרָדִּפ איִד ּוצ תֶסֹלֲת
 נעט ַא ןיִּב ְךיִא טְניז ןעוֶואָלאַשְז ּוצ ּטְׁשיִנ תֶפרָח הָוְצִמ ןיימ ןיֹוׁש זיִא טאָה
 : . עי

 ןיא .ןעֶזעֶועֶג ןעֶריְִפּוצ טיַּררַא רעֶמהעֶנעֶגְנַא רעֶד טיִמ זיִא .עֶלעֶׁשרעֶה
 יז ; ןעֶּבעֶגעֶגְּבָא תֶסרֲה עֶניִטראַפ איִד ןעֶלעֶדְניַרְּב רֶע טאָה טוניִט עָכיִלְ
 עֶס, ,קיִטְנַא-ץַא ראָג זיִא תֶמרֲח איֵד זַא ,ןעֶגיֹוא איִד ןיִא טְּביולעֶג םהיֵא טאָח
 ."ןעֶססֶע לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיִא אזַא גאָמ

 ןעֶועֶוועֶג רֵּבַכֿמ םהיִא טאָה עלֶעדְנַײרַּב נואז ,טייַּברא ךָאנ טננאלרעפ טאָה רֶע

 עַײנ ןייַז לֵבֹוט ןעֶּבעֶנעֶג ,ןקֶשְנעֶּב וצ רעֶטְכייֵל איִר ןיִא טֶכיֵל .ןעֶקעעֶטְׁשְנָא
 ְךאָנ נוא ץעֶנְנעֶרְּב ּוצ גונְדרֶא ןיז ׁשיִט רֶדֵס םעֶד איוִו םהיִא ןעֶזיִועֶג , םיִלַ
 ןעֶזעוֶועֶג םּואמ טְׁשיִנ גוא רעוֶוְׁש טְׁשיִנ םהיא זיִא סאָו ,טייַּברַא ןיִמ םעֶד ןּופ

 -עיִרְפּוצ םעֶלעֶרְנייַרְּב ּוצ גוא .,טונ גּוא ְּךיִנ ןּוהְטעֶנְּבֶא סעֶללַא טאָה רֶע ; ןּוהְט ּוצ
 ,ןעֶועוֶועֶג לּובְנ ןייק ראָג זיִא ןעֶזיִועֶּב םהיִא טאָה איִז סאוָו ,טייֵהְנעֶד

 ןיִא טְכיֵל ַא יִקאַּט זיִא : טְנאָזעֶג איִז טאָה ,ּבוטְש ןיִא .ליִּכְסנאַמ ַא --
 נּוא ,םייַהרעֶד ןיִא טייֵלְסנאַמ ןייַז ןעֶללאָז דְנייֵרְפ עטּוג עֶנייֵמ עֶללַא ייַּב 1 ּבֹוּטְׁש
 תַחַנ םעֶד ןעֶּבאָה טְׁשיִנ נּוא , ןייֵטְׁש ַא איוִו ןייֵלַא וייִז לאָז זאָּב ריִמ טְשֹניוִו סֶע רעוֶו

 ןצ גוא ןעַפלעהוצ-וצ אֵד ויִא ליִּכְסִנאַט ַא ןנעוֶו ,טאָה ןעֶמ סאוָו בֹוט םי ןּוּפ

 ! ףְראַד ןעֶמ סאו ץְלַא ןעֶטייְֵנּוצ
 עלעֶריִמ ןנעֶו טְסְּלעֶז זַא' טְלהיִפעֶג אָד ׁשיִמייה יֹזַא ןיֹוׁש ךיִז טאָה עֶלעֶׁשרעֶה

 טְריְַנעֶנעֶג טְרעֶטְטּומ רעֶד ןיִא טְמאָשעֶג רהעָמ טְׁשיִנ ְּךיִז רֶע טאָה ןעֶמּוקעֶג זחִא
 . ןעֶדעֶר ּוצ רהיִא טיִמ

 םהיִא עֶלעֶרְיֶט טאָה 1 טְכיררעֶּפ ןאָש יֹוזַא ץְלַא אָד רהיִא טאָה סאָד -

 , טראַוְנעֶגעֶג םרעֶטְטּוט רעֶד ןיִא טְנאָרְפעֶג
 ךיא
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 .טְרעוֶוטנָאעֶנ ןאָט ןעֶׁשיִטייַה ַא טיִמ רֶע טאָה ! ְךיִא =
 איו ןעֶוייַװ ךייַא ְּךיִא ללעֶו ,רעֶהַא טְמּוק 1 טְׁשיִנ יִקאַט רהיִא טְנעק -

 .ןעֶללעֶטְׁשוצ ץְלַא סאָד םְראַד ןעֶמ
 ׁשיִּט ןפיֹוא זיִא סאָו ץְלַא טְלְלעֶטְׁשעֶנרעֶּביִא יִקאֵט איִז טאָה םָּכיֵּת גוא

 ׁשיִטעקאק איִז טאָה 1 רעֶנאָׁש נּוא רעֶססעֶּב יֹוזַא טְׁשיִנ ויִא ,ּונ -- , ןעֶנאַּטְׁשעֶנ
 , טְנאָרְפעֶג

 עָנ עֶקעֶרְניַרְּב םהיִא טאָה ,עֶלעֶׁשרַעֶה ,ּבאָרַא טְׁשיִנ ְךִז ייַּב .ללאַּפ -
 ! רהיִא ראַפ ןעֶנרעֶל רהעָמ לאָמ דְנעֶזיֹוט ּוטְסננעק ראַּפרעֶד ,,טְסאָרְט

 ׂשֶמּוח ׁשְטאָה ריִמ טיִמ ללאָז עֶלעֶׁשרעֶה ןעֶללאוָו טְסלאוָו אּוד ,עֶׁשיִטאַמ -

 . טְנאַרְפעֶג עֶלעֶרְיִמ טאָה 1 ןעֶנרעֶל
 1 וצרעד טייַצ רֶע טאָה ,רעֶטְכאָט ןייֵמ ,  ןנעוֶו --

 ןעֶנרעֶל לליוװ ְּךיִא ,ןעֶגְרעֶל ללעֶו ְּךיִא ןעֶהעֶז טְסעוֶו ! עֶׁשיִמאַמ ,חַסּפ -
 םהיִא וצ ְָּךֶז אָ טאָה ? עֶלעֶׁשֹרעֶה ,ריִמ טיִמ ןעֶנְרהעֶל טעֶו רהיא !ׁשֶמּוח

 , טרְנעֶועֶג
  ןעֶניִגנרעֶפ טיִמ --

 ְךִלאֶרְּפ אָז טאָה ! ןָא ריִמ ןעֶּגייַה ןעֶנְראָמ ,  טְכאַמעֶגְּבָא ,םונ ,אונ --
 ראפ ּבאָה ְךיִא : ןעֶנְרהעֶל ריִמ טיִמ טְללאָז רהיִא הָמרעָח ןיִּכ ְּךיִא ,טְגאָזעֶ
 ןעֶומ רהיִא טעֶו לעֶטיִה ַא רונ ,טְפְראַד רהיִא סאוָו ץְלַא טְּפיוקעֶגְנייֵא ךייַא

 . ,לעֶקאָּפ סאָר ןעֶרְּוּבעֶג רעֶרְנַאְנאַפ איִז טאָה רעֶטְראָו איִד טיִמ ! ןעֶּפיֹוק ןייללַא
 אָה איִז סאוָו ,ןעֶמּולְּב איֵד רעֶטְטּומ רעֶד ןעֶזיִועֶג ,טְכאַרְּבעֶג טאָה איִז םאוָו
 לאָנ גוא ,וְלאַה ןּפיֹוא עֶויִׁשזורְק עִייַנַא , גּוצְּפעֶצ ןעֶייַנ םּוצ טּפיֹוקעֶג רהיֵא ראַּפ

 .נילליִּב-טאפְׁש,ראַפ ץְלַא גוא ,ןעטייֵקניִגיילְק עֶבְלעֶזַא
 -עֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה ו ןעֶגעֶגְסיֹוא רֶלעֶג יִּבַא 1 סאָד ךיִא ףְראָד סאוָו ּוצ -

 !לעֶּבייוַװ-גנּוי ַא ְּךאָנ זיִא עֶרְהיִא עֶמאַמ איִד זַא ,תֶמֲאָּב טְנייֵמ איִז ,טהֶנֵעַּט
 עֶלעֶריִמ רהיֵא טאָה !ןאָׁש נּוא גְנוי ְךאָנ ּוטְזיִּב ,עֶׁשיִמאַט ,  ריִמ ייַּב -

 ללאָז סאָו ראַפ ; רהאְי גיִצְנאַוְצ גּוא טְרעֶדְנּוה ְךאָנ ריִט ּבעֶל ,טְראוָוְטנָאעֶנ
 ...!טְׁשיִנ ריִמ ראַּפ טְסעֶואָלאַשְז אּוד זַא ,עֶואָלאַׁשְז ריִד ראַפ ְךיִא

 ןייַד איוִו ׁשְטאָח טְסהעטְׁשרעֶּפ אוד סאוָו ,רעֶטְכאָט ןייַמ , דיִד קְנאַד ַא -
 ,טְקְנאַדעֶג דְניִק רהיִא ןעֶדעיִרְפּוצ רעֶטְטּומ איִד טאָה ! ןעֶצְטאָׁש ּוצ ןעֶמאַמ
 סאָו ץעֶטייֵקְניִנייֵלְק עֶניִרְּביִא איִד וצ רהֵעָמ טְקְקעֶנּוצ טְׁשיִנ ןיֹוׁש ְךיִז טאָה גוא

 , טְפיוִקעֶגְנָא ְךאָנ אָד טאָה אָז
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 איִד ןיִא םהיִא םיִרֵבֲח סעֶלעֶׁשרעֶה ןעֶּבאָה ביִרֲעַמ ּוצ ׁשְרְדָמֲה-תיֵּב ןיִא

 שְרעֶדְנַא ראָנ ְךיֹוא ְךיִז טאָה ןיֵללַא רֶע .טְננעֶקְקעֶד טְׁשיִנ טעַמִּכ . רעֶרייֵלְק עייֵנ
 . קיל ןייַז ןיא ןעֶראוָועֶג רעֶרעֶכיִז איו סיִּפָע זיִא ץְראַה ןייַז ,טְלהיִפעָג צו
 אוד זַא ,תּודֵע ןעֶנייַז ריִמ, ; ןעֶיְרְׁשעֶגּוצ איִו םהיִא ןעֶּבאָה רעֶדייֵלְ עַיג יָד

 אוד ! םיִרָבֲח עֶמעֶרָא עֶנייֵד ןּופ לָומ ןעֶּכְלעֶו םעֶד ןיִא ןעֶריועֶג טְׁשיִנ יב
 גיִרְנֶעקוק ןּוהְמעֶג גְנאַּב םהיִא טאָה ְךאָננעֶד =. , .ןאייֵז ּוצ ְךייַלְנ טְׁשיִנ ּטֶחִּ
 טאָה נּוא טְלהיִפעֶג ְךיִלְקיִלְג ןייֵללַא ְּךיִז טאָה רֶע : רעֶדייֵלְק עֶמעֶרֶע  עֶרעֶייִ ףיֹוא

 . ןעֶהעֶז ְּךיִלְקִיִלְג טְלאוָועֶג ְּךיֹוא איי

 טְכאַרְטעֶּב ,םהיִא ףיֹוא טְקּוקעֶג הֶאְנִק טיִמ ,ןעֶּבִלְקעֶגְמּורַא ְךיִז ןעֶּבאָה ייֵ
 ןעֶּבאָה גּוא ,גאַלְׁשרעֶטְנּוא ןויִּב גאָלְׁשרעֶּביִא ןופ םיִדָנְּב עַייַנ איִד טְצאַׁשעֶג גוא
 :ןעֶׁשְנּואוועֶגּוצ םהיִא טאָה רעֶקְצּולְס רעֶד טְסּבְלעֶז , טְגאָזעֶג ייׂשַדַחְתּתי םהיא

 ןעֶמסֶע טעוֶו רֶע זַא ,טְלהאָצרעֶד םהיִא טאָה גּוא ,"ןעֶסייֵרּוצ ּוצ טייֵהרעֶטְנּוזעֶג
 ,בֹוט םֹוי גאָט עֶטְסרֶע איִד ץְּדּורְּב ייַּב

 -עַּב ףיֹוראַר רעֶנְליוו רעֶד טאָה ! ויִּתְחַּת רַחַא אבי ץלְַנ הָרֶצִמ קיִדָצ -
 ץְדורְּב ראַפ ּוטְסּפְראַד ,עֶלעֶׁשרעֶה ,טְציִא .אָרֶמְנ ןּופ חַסּונ םעֶד טיִמ טְקרעֶמ
 , טֶכאַד ריִמ איִװ ,םהיִא אייַּב ןיֹוש טְזיִּב אוד ;ןעֶמיִה טְׁשיִנ ןיֹוׁש ְּךיִז
 | ׁשּואְי רַתַאְל

 ןעִֶילְנעֶּב טמאָנ לי ן ֹוּתִא םיִלְשִי ויָביֹוא םַנ ׁשיִא יֵכְוַד 'ה תֹוצְרִּב -

 רעֶנייֵא ְךאָנ טאָה ! דְנייֵרְפ ראַפ ְּךיֹוא דְנייֵפ עֶנייַז ןּופ רֶע טְכאַמ , ןעֶָשְנעֶמ ַא
 רעֶטּנ ַא ךיֹוא ְךאָנ ריִד טעֶו ְךּורְּב ,עֶלעֶׁשרעֶה ,ןעֶהעֶז טְסעֶו אוד ,טְקרעֶמעֶּב

 -עֶנ סאָר זיִא יֹוזַא איוִו טְנאַרְפעֶנְכאָנ .ְךיִז טאָה  עֶלעֶׁשרעֶה ..! ןעֶּבייֵלְב דֶנייְַּפ
 ,בֹוט םֹוי ףיֹוא רעֶקעּלְפ ןעֶד ןעֶמּונעֶגּוצ :ניִלְצּולְּפ םיִּפִע טאָה ךורָּב סאוָו ,ןעֶתעֶש
 ,ְךיִד ןעֶנאַרְפ ץעֶזעֶועֶג טְנייַה ךּורְּב זיִא לאָמ ןהעֶצ יַאְדַו א .,טּוׁשָּפ - ==
 ןעֶלעֶׁשרעֶה :טְגאָזעֶג םהיִא ּבאָה ְךיִא ,טְלאָצרעֶד אייֵז ןּופ רעֶנייֵא םהיִא טאָה

 ר ןייַ רֶׁשֹוי ַא טְלאָו םָע ! רעֶנייֵק טעֶּב רעֶקְצּולְס םעֶד תַעְּב ,עֶללַא ןעֶטעֶּב
 רעקצּולס ןעֶד טְללאָז רהיִא ,ןּוהְטעֶג נאָז א יֵמּּת יִפְל ַחיׂשַמְּכ ְךיִא ּבאָה . רָב
 עָנְסיֹוא סֶע ְךיִא ּבאָה םיק גוא .נאָט עֶטְסרֶע איד ףיֹוא ׁשְטאָה ןעֶמהעֶנּוצ

 -עֶנ הֶריַרְּב ןייֵק טאָה ּךּורָּב : הֶׂשָקַּב ןייֵט ןעֶזעוֶועֶג ץקזַחְמ עֶללַא ןעֶּבאָה ,טדעֶר
 איִד וצ ְּךיִז וצ ןעֶטעֶּכעֶג םהיִא גּוא רעקְצּולס ןעֶד ןעֶפּורעֶנּוצ טאָה נוא טאַה
 אייַּב לָגָרָה תַמירְד א ןעֶּבאָה רּונ רעֶקְצולְס רעֶר ללאז , ּוטְס'הָנֲאַד סאוָו 1 םיִרָדָּפ

 םהיא
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 ...!ןעֶרעוֶו טְכעֶר ןיֹוׁש טעוֶו סע , תֶׁשֶלְׁשיִנ ,םהיִא

 ץְראַה סאָד רעֶּבָא , ןּוהְּטעֶנ הֶאְנַה עָּטְכיִׁשעֶג איר ּוליִפֲא טאָה ןעֶלעֶׁשרעֶה
 איז זַא , דְניִועֶג ןייַז ןופ ׁשֵפָנ תַמְנַע ןעֶד עא םעַּכ סְּךּורָּב טְלהיִפעָג טאָה
 ,גיִדְנעֶמּוקְנייַרַא רעֶקְצּולְס ןעֶד ראָנ ןעֶהעֶורעֶד ,םהיִא טאַטְׁשנַא ןעֶללעוֶו

 ןעֶד ןעֶמּונעֶגּוצ טאָה רֶע . ןעֶועֶועֶג ׁשֵאֵיְמ טיִנ ְּךאָנ רָב ְךיִז טאָה תֶמֶאָּכ
 ְךאָנ א, .ןעֶטעֶּבעֶג םהיִא ראַּפ ןעֶּבאָה םיִרֵבֲה םעֶלעֶׁשרעֶה לייוו רעֶקְצּולְס
 ,חַכָּפ ףיֹוא ריִמ ּוצ ןעֶמהעֶנּוצ ְךיִא לעוֶו םיִרּוהְּב-הָביִׁשְי רעיִפ ְּךאָנ גוא  ייֵרְד

 גנאַל יֹוזַא ,טְנעֶקְַּפעֶגְּבא ְךיִז ייַּב רֶע טאָה ! ןייַז ריִמ ייַּב זּומ רעֶּבָא עֶלעֶׁשרעֶה
 ןעֶנעֶו ןעֶניִגְנרעֶפ ןעֶלייֵה ריִא ת טעֶו איִז גְנאַל איוִו ,עֶלעֶדְנייַרְּב טְקְנעֶרְק
 ןֶנּופעֶג ְּךיִז איֵז טאָה עֶטְלַאֹונ עִייַנַא .. ןעֶראָטְׁשרעֶפ טְׁשיִנ בֹוט םֹוי ןייֵמ ריִמ
 =! ןעֶהעֶז ןעֶללעוֶו ריִמ , . ,! םהיִא !ףיֹוא

 רעֶדיִו רֶע זיִא ןעֶהעֶזרעֶד ןעֶלעֶׁשרעֶה ביִרֵעַמ ּוצ רּונ טאָה רֶע איוִו גוא
 , םייַהַא ןעֶהעֶג םהיִא טיִמ ללאָז רעי ,םהיִא ּוצ ןעֶנאַטְׁשעֶנּוצ

 ָךיִא ּבאָה ,טֹהְנעַמעֶג ךּורָּב טאָה ! עֶלעֶׁשרעֶה ,ריִמ ּוצ ּוטְסאָה סאוָו -

 ריִד דֶניִועֶג ןיימ ןופ רעוֶו רעֶדָא ּכייַו ןייֵמ טאָה ? ץהְטעֶנ סְטְכעלְׁש ןנעֶו ריִד
 ׁשֵפָנ תַבְנִע םעֶר ריִמ ּוטְסללאָז סאוָו ראפ 1 ןעֶזעוֶועֶג דֹובָכְּב עֵגֹוּפ ןנעוֶו הָליִלֲח
 1 ֹוזַא ְךיִד טעֶּב ְּךיִא ןנעוֶו ,ריִמ וצ ןעֶהעֶג טְׁשיִנ גוא ןּוהְטנָא

 טאָה ! ךורָּב 'ר ,טְׁשיִנ ראָג דְניִזעֶג רעֶייַא ּוצ גּוא ךייַא וצ ּבאָה ָּךיִא --
 עא דֶסֶח רעֶייַא ללעוֶו ּךיִא , אָּבַרדַא , טרעוֶוְטנָאעֶנ טְרהיִרעֶג רהעְז עֶלעֶׁשרעֶה
 -נייק ְּךיֹוא ריִמ טאָה עֶלעֶדְנייַרְּב רעֶּבִא ...ןעֶססעֶגרעֶפ טְשיִנ לאָמְנייֵק טְפאַׁשדנייַרְפ
 ., בָרְקִמ ךימ זיִא נּוא ןּוהְטעֶג תֹובֹוט רימ טאָה איז , ןעֶזעֶועֶג דֹובָכְּב עַנֹּפ לאָמ

 עֵֹוּפ יֹוזַא רהיִא ךיִא ללאָז איוִו ,ןעֶטעֶּבעֶג רעֶהיִרְפ טְראָפ ְּךיִמ ְּךאָד טאָה איז

 3צ רהיִא ּבאָה ְךיִא םעֶד ְךאָנ רהיֵא ּוצ ןעֶהעֶג טְׁשיִנ גוא ןייַז דֹובְכִּב
 ...!טְנאזעֶג

 איִז :ןעֶפּורעֶגְּבָא דורּב ְךיִז טאָה ,ריִמ ּוצ ְךיילְנ טְׁשיִנ רעֶּבָא זיִא איִז -
 ְךאָד ןייַמ ְךיִא ; ןעֶּבאָה ּוצ םיִרָדְס איִד ּוצ ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶטְנאַקעֶּב ַא :טּוׁשּפ טְנייַמ
 טיִנ ריִד ףְראַד ןעֶמ ,טְשיִנ דְניִק ןייק ְּךאָד טְזיִּב אּוד .,!םִרעֶדְנַא םיִּפִע רעֶּבָא
 טְסללאָז אּוד זַא ,םינָּפַא םָע טאָה ,ןייללַא גאָז ,..ליֹומ ןיִא רעֶגְניִּפ ַא ןעֶנעֶל
 ןיֹוׁש םּוק ,ּונ 1 ןייַז טְׁשיִנ בֹוט םֹוי ריִמ ייֵּב

 חיִצ ַא םהיִא רֶע טאָה הָכּוׁשְּת ןייַז ףיֹוא רתעְמ גיִדְנעֶטְראַו טְׁשיִנ גּוא

 .בָא טְשיִג ׁשיִרֵק ןעֶטְצעֶל ןעֶד ךאָנ טאָה ןעֶמ ׁשְטאָח ,ריִהְט רעֶד ּוצ ןּוהְטעֶנ
 , טְאָועֶנ

5 
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 םאָה !ןעֶהעֶג טְׁשֹיִנ ךייַא טיִמ ְךיִא ללעוֶו דְלאַוְנ רעֶּביִא ,ּךּורָּב 'ר -
 םַּךּורְּב ןופ גיִדְנעֶסאַרְסיֹורַא ְךיִז גוא םַעַּכ ןיִא איוִו ןּוהְטעֶנ גאָז ַא עֶלעֶׁשְרעֶּת

 זיִא סאו , הָביִׁשְי שאר םעֶד ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנעֶקְטנֶע רע זיִא ,דְנאַה רעֶקְראַטְׂש
 זַא , ןעֶראָוועֶג ניִדְנאָהְּבא סיִּפָע ןיִא וֹוְּב , אייֵז ּוצ ןעֶמוקעֶנּוצ טּוניִמ רעֶד ןיִא

 , ןעֶהעֶוְרעֶד הָביִׁשְי שאר ןעֶר טאָה רָע
  ןיֵּבִר ןעֶיִרְט ןייַז טְסיִרְנעֶב עֶלעֶׁשרעֶה טאָה !יִּבִר בֹוט םֹוי טונ --
 רהֵעָז טְראוָוְטנָאעֶג הָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ! רהאְי טּוג ,בֹוּט םוי טּוג --

 ! טְנאַזעֶג יׁשַדַחְתִּת יו םהיִא נּוא םיִדָנַּב עֶייַנ איִר לעֶסיִּב ַא טְכאַרְמעֶּב .,ְךיִלְָנייַרְּ

 לַא ,טְׁשיִנ טְדאַׁש םָע רונ -- ,טְקְרעֶמעֶּב רֶע טאָה !לעֶסיִּב א םעֶׁשְטייֵט םיִּפָע

 , ֹוּב טֵיִׁש הַמְּב אָלֶא ןקנקַּב לֵּבִתְמִּ
 ,טְנאָזעֶג הָעֵד ןייֵק םהיֵא ּבאָה ְךיִא , טהאָנעֶג יֹוזַא טאָה רעֶדייֵנְׁש רעֶד --

 , טְרעֶוְטנָארעֶפ עֶלעֶׁשֹרעֶה ְךיִז טאָה
 וצ ..ןעֶטְכיִררעֶפ רֶׁשְפֶא ןעֶננאָק ְּךאָנ טעֶו ןעֶמ ,טְׁשיִנ טְראַש סֶע -

 ! ׁשְטייֵד לעיֵּפ

 רעֶגְנּי ַא זיִא רֶע ,טְקרעֶמעֶּב ךּורָּב טאָה , טְׁשיִנ דאָרָג םָע טְרחַא ְךיִמ -
 טנְׁשְקַע רֶע ,יִּבִר ,רהיִא טְנאָז סאוָו ! יֹוזַא עֶדאמ איד טְנייַה זיִא אָמָּתְפִמ . ,ןנאַמ
 טְכעֶר סאָד זיִא ;ןעֶהעֶג טְׁשיִנ בֹוט םֹוי ףיֹוא ריִמ ּוצ לליִו גוא ,ְךאָד ְךיִז

 ? יֹזַא
 יעָג ויִא עלעֶׁשרעֶה זַא ,טְסּואוועֶג רעֶהיִרְּפ ןיֹוׁש טאָה הָביִׁשְי שאר רעֶד

 . ןעֶלעֶרְניַרְּב ּוצ ןעֶטעֶּב
 רֶע ,יַלָׁש ֹולְּכ : טְנאָז רהיִא ,טְרעוֶוְטנָאעֶג תּומיִענִּב רֶע טאָה ,ָךורָּב 'ר -

 ףיֵא בֶיּוחְמ רֶע זיִא ,ןעֶמעֶנעֶג ְךאו ןיִא גאָמ ַא רהאְו ץְנאַג א ְךיֵא ייַּב טאָה
 טְנאָז הָנְִלַא איִד עֶלעֶרְייַרְב נוא ,הַָּפ ךיֵא ייַּב ןייַז נוא ןעֶּבעֶּצְּבָא דֹוּ
 , ןעֶמעֶגעֶג גאָט ַא רהאִי ץְנאַנַא ְךיֹוא רהיִא ייַּב טאָה עֶלעֶׁשרעֶה : יִלֵׁש ֹולָּכ
 זיִא ,אּונ-- חַסֶּפ רהיִא ייַּב ןייַז גוא ןעֶּנעֶנּוצְּבָא דֹובָּכ רהיִא בִיּוחְמ רֶע זיִא -

 איִד איו -- :לֶׁשְמְל , תיִלֵט ַא ,ץֶּפֵח ַא ןעֶזעוֶועֶג טְלאוָו עֶלעֶׁשרעֶה ןגעוֶו  יֹוזַא

 .ךיז טְלייַהְט . ּוקֹולֲתַי ןעֶנעֶקְפִּפ ְךיִא טְלאו -- אָרְמְנ רעֶד ןיִא ראָפ טְמּוק הָלֵאׁש -
 איו ; ןעֶמהעֶנ עֶלעֶרְנייַרְּב ללאָז טְפלעֶה ןייֵא גּוא ,טְפלעֶה ןייֵא רהיִא טְמהעֶנ

 ןעֶמ סאָו ץֶּפַח ַא טְׁשיִנ , תיִלֵמ ַא טְׁשיִנ זיִא עֶלעֶׁשרעֶה זַא , ןיִד רעֶד רעֶּבָא זיִא
 , ףונ ןייֵא טיִמ ,ׁשֶנעֶמ ַא ויִא רֶע 1 ןנעֶד איִװ , ןעֶלייֵהְטִצ טק
 ןיִא רתיִא ייַּב תא ְךייַא אייֵּב ןייַז טְׁשיִנ נאק רע תא הָמֶׁשְנ ןייֵא םיִמ

 ןייא
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 {ֹוּכ הָכָז ֹוּב םֶדֹוקֲה לָּכ ! ןעֶנעֶקְסַּפ יקאט ןעֶמ זומ ,טייֵצ ןייֵא ןיִא נוא העָׂש וייֵא

 | יי ר"ה יו ןעטעבענ רעֶהיִרְּכ ןהיא טאָה םִע רעשט :םֶסיַה סאָד
 עֶלעֶרְנייַרְּב זַא , הֶדֹומ ְךאָד טייַז ןייֵלְלַא רימ טְכאַד רהיא . ןעֶהעֶג םהיִא ּוצ ללאָז

 ו ןעֶטעֶּבעֶג רעֶה ְךַּכ יִקאַט םהיִא טאָה
 ָךֹרְּכ ְךיִז טאָה ,טְנֹרעֶלעֶג טְשיִנ אֶרָמִנ ןייק ּבאָה ְךיִא , אֶרֶמִנ זיִא סאָד --

 ָךיִא נּוא םֶרעֶדְנַא םיִּכָע טְנייֵמ עֶלעֶדְנייּ זַא ,טּוׂשִּפ םייוַו ְךיִא , ןעֶפורעגּבָא

 וו עז יש = ,.,ךאד טטיװ היא - סרעדנא רערעיװ סיִפָע ןיב
 ! טְׁשיִנ טְנייֵמ ,טְנאָרְפעֶג יִּבִר רעֶד טאָה ? ןעֶנייֵמ ךייַא טְסייֵה רעֶנ --

 ..ְךיֹוא טְנייֵמ אֵפּוג עֶלעֶׁשרעֶה גוא ְךיֹוא ןייֵמ ךיִא--טְנייֵט ׁשְנעֶמ א סאוָו עֶלאַמ

 -עֶנ ְּךיֹוא ןהיֵא ּבאָה ּךיִא 1 ןעֶגאָז הֶעֵד ַא ןעֶמעֶו ןנאָק רעוֶו ,טְלעוֶ עקב יה
 ..תּוכְז רהֹעֶמ טאָה יִּבִרַא ,ְךיִז טְכאַד נּוא ,בֹוט םֹוי ףיֹוא ְךיִז ּוצ ןעֶטעֶּב
 רעֶהיֵרְּב ןהיִא טאה עֶלעֶדְנייַרְּב זַא ,טְגאָזעֶג ריִמ טאָה רֶע זא , ןעֶגעוֶוְטכעֶד;ּוּכ
 ,ןייַז ּוצ אָחיִנ ךהעֵמ רהיִא ייַּב זיִא םֶהיִא זַא ,ןעֶנאַטְׁשרעֶפ ְּךיִא ּבּגָה ,ןעֶטעֶּבעֶג

 גּוא ןֹוצָרְּב ,טּוהְט רֶע סאוָו ץְלַא ןּוהְמ ּוצ ְךיֹורְּב ׁשְנעֶט ַא , םהיִא ְךיִא ןיִנֹרעּפ

 ,..!םִנֹואְּב טְיִנ

 וצ טיֵהרעֶרְנּזעֶג העְנ ..1 טְשיִנ רעֶנייֵק ןנאק  ,עֶלעֶׁשרעֶה , ְךיִד ןעֶהְטיֹונ
 אייֵּב בֹוּט םוי ריִמ ּוצ ןיירַא טאַלְנ םוק נּוא ,אָחיֵנ זיִא ריִד ואוו ןעֶלעֶדְנייֵרְּב
 ! ןייַז טְסאַנ ןייֵט ּוטְסעֶֶו , גאָּט

 נּוא ,ןעֶירְשעְֶסיֹוא ,דייֵר םִניִּבָר ןופ טְרהיִרעֶג ,עלעֶשרעֶה טאָה } יִּכִר --
 , ןעֶרעֶרְפיֹוא טְראוָו א רעֶטייַו טְנאָקעֶג טְׁשיִג

 םיִקלֲאָה הֶצָר רֶכֵכ יִּכ ,ְךני בֹוט בֵלְּב זַתׁשּו ךֶמְחַל הֶחְמִׂשְּב לֿכָא דֵל -
 ןייַז םהיִא נּוא ,קּוסָּפַא טיִמ טְרעוֶוְטנָאעֶג הָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה !ְךיִׂשֲעמ תֶא
 , ןעֶּבעֶגעֶג דְנאַה

 ּוצ דְנאַה עִייַרְּט איִד רֶע טְלאָו ,טְמאַׁשעֶג טְׁשיִנ עֶלעֶׁשרעֶה ְךיִז טְלאוָו
 ןיִא טאָה רֶע ;טְקעֶרעֶּב ןעֶׂשּוק דְנעֶזיֹוט טיִמ גוא ןעֶנארטעֶגּוצ ןעֶּפּפיִל עֶנייַ
 גוא הָליִחְמ ןייז ְּךיֹוא רעֶּבא ,ןֶּנאַטׁשרעֶפ טונ ףְואווראָּפ ןעֶד דייֵר םִניִּבְר ןייַ
 , טְלהיִפעֶג טֵהייֵרְּמ עֶתְמֲא

 טיִנ הָכָרְּב ףיֹוא ּוליֵּפֲא בֹוט םֹוי ץְנאַנַא ראָנ ּוטְסעוֶו ריִמ ּוצ גוא .,ּונ --
 ,טְגאָרְפעֶג ךורְּב טאָה 3 ןעֶמּוקְנייַרַא

 ריִמ ייַּב סאָד זיִא ,ךימ טעֶּב רהיִא זַא 1 ךורָּב 'ר ,טְׁשיִנ סאוָו ראַפ --
 } דֹובָּכ רעֶיֹורְג ַא

 טעב
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 אה זַא , חֶכֶרְּכ ףיֹוא ,ןעֶנְראָמ ןייַרַא םּוק ,יִקאַט ְךיִד ְּךיִא טעֶּב -
 ו עֶהעֶז ןיֹוׁש ריִמ ןעֶללעוֶו זְתא ייַּב ןַײז טְסעוֶ

 | בֹוט םֹוי ןעֶטּוג ַא --

 נוא רעֶקְצולס ןעֶד ןעֶפּורעֶגּוצ ,טְרעוֶוְטנָאעֶג ךּורָּב טאָה ! רהאָי טּוג ַא -
 ,ט:ארטעג ְךיִז ייַּב רֶע טאָה ,ןעֶראָלרעֶפ טְׁשיִנ ְּךאָנ זיִא םִעי . םייַהַא קעוֶוַא

 ןעֶכאָו ייֵַוְצ ראַפ , ןעֶגאַטְכַא ראַּפ ןהיִא ּבאָה ְךיִא ,גיִרְלּוׁש ןייֵללַא ןיִּב ְךיִא
 .. ןעֶמעּבעֶג רעֶהיִרְפ תֶמֶאְּב ןהיֵא טאָה עֶלעֶרְנירְּב :ןעֶטעֶּב טְפראַרעֶּב ןיֹוׁש ץיר'צ
 "!ריִמ ףיֹוא הָוְצַמ ַא ,טְכעֶרַא

== 

 זַא וא ,רעֶטְכיִרְּבָא רֶדֵס רהיִא ףיֹוא טְראַועֶג ןיֹוׁש טאָה עֶלעֶדְנייְַּ

 עְטְצעֶל םעֶד ןּופ טְגעֶרעֶגְפיוא גוא טְצּופעֶגְסיֹוא ןעֶמּוקעֶגְנירַא ְךילְדנָע זיִא רֶע
 ןאָׁש יֹזַא רֶע טאָה ,הָניִׁשְי שאר םעֶד טיִמ נא ןְרּורְּב טיִמ ךאָרפְׁשעֶג
 טְנעֶקרעֶד טְׁשיִנ טַעַמִּכ םחיִא טאָה איִז זַא ,טְנייֵׁשעֶג

 אד ,טְנאָזעֶג איֵז טאָה !עֶלעֶׁשרעֶה ,ןעֶרעוֶו ְּךייַר ןיֹוש טזומ אּוד --
 עֶׁשיִדּוי ַא ְּךיִמ טְסהעֶז אוד איו ,טְננעקרעֶד טְׁשיִנ ְךיִד ּבאָה ְךיִא ,טְסנייֵׁש

 ירעפכ =
 טְמּוק ,טְקרעֶמעֶּב ןַח טיִמ עֶלעֶריִמ טאָה ! ןעֶראוָועֶג ְּךייֵר ןיֹוׁש זיִא רע --

 טְׁשיִנ ללאָז רעֶטְטּומ איִד טְדְנעֶועֶג םהיִא ּוצ ְךיִז איִז טאָה ! רֶדֵפ םּוצ ןיֹוׁש

 אז זַא ,עֶּבעיִל גּוא רייֵרְּפ ןּופ ןעֶראָועֶג הָטיֹור זיִא איֵז איִװ ןעֶקְרעֶמעֶּב
 , ירא לאֹאַז ןיִא םהיִא טיִמ זיִא איִז ןעֶהעֶזרעֶד ןאָׁש יֹוזַא טְציִא ןהיִא טאָה

 -עָנ איִד ןפ ןעֶלהאַרְּטְש עֶגְנעֶמַא גוא .טְנעֶרְּבעֶג ןעְֶּמאָּל עֶללַא ןעֶּבאָה אָד
 איִד ףיֹוא טְגיֵׁשעֶגְבָא ןעֶּבאָה ,רעֶטְבייֵל עֶנעֶּבְיִו עֶסיוהְנ ןיִא ,טְכיֵל .עֶטְשנעֶב
 סאוו ,םיִלַּכ עֶטְלּונעֶּב רעַּבליִז גּוא רעֶׁשאֶלְּב ,  רעֶזאָלְנ  עֶנעֶלאָטְסיִרְק עֶרעֶייַהְט
 ןופ טְבאַנ רעֶגיִואָר רעֶד ּבעיִל ּוצ ןעֶראוָועֶּב טְללעֶטְׁשעֶנְסיֹוא ׁשיִט ןּפיֹוא ןעֶנעֶז
 , חַָּפ

 טאָה נּוא ,ןעֶזיועֶגְנָא ןָאָנעֶּביֹוא טעֶּביהְּבַמָה איד םהיִא טאָה עֶלעֶדְנייַרְּ
 עֶלעֶריִט , טייַז רעֶטְכעֶר ןייַז ןּופ להּוטְׁש רעֶכייווַא ףיֹוא טְצעֶזעג ןײללַא ְךיִז

 ןלעֶטרעֶה ןעֶגעֶגטנֶע ,ׁשיִט געֶרְּבִא ייַּב ,טְּנעֶזעֶג רעֶטְטּומ רעֶד ןעֶנעֶג ְךיִו טאָה
 טונ רהיִא ףיֹוא גיִדְנעקק ןעֶנאוָוְקעֶגְנָא גוא לעֶדייֵמ טְסניִד סאָד ןעֶסעֶזעֶג ויִא
 - קיִלְג ןופ טְציִא טְנייֵׁש םאוָו ,ןייליַבְּפ

 עלערימ
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 קֵּביוהעֶגְנָא טאָה עֶלעֶׁשרעֶה גוא ןעֶסְסאָנעֶגְנָא תֹוסוּכ איִד טאָה עֶלעֶריִמ

 -עֶנ טאָה ןעֶלעֶרְניַרְּב . ןּוגנ ןעֶואֶּבְראַקְפ ןעֶּביִל ןעֶכיִלְנאָועֶג ץטיִמ ׁשּודָק ןעֶד
 רהיֵא זיִא לֹרעֶנייֵטְׁש סאָד ,טְראָהעֶג לאָמ ַא ןיֹוׁש . איִז טאָה עֶמיִטְׁש איִד ,טְבאַד

 זיִא איֵז ןנעוֶו ,טְנאַטרעֶד טייַצ עֶנעֶי טוניִמ רעֶד ןיִא טאָה איִז ,,.,, טְנאַקעֶּב
 ןפ טְראָהעֶג ׁשּודק אֵזַא טקנּופ לאָמ ןעֶטְסרָע םוצ טאָה נּוא ןעֶראוועֶג הֶלֵּכַא
 יעָנ רֶע טאָה ,רהיִא טְכאַד ,ֹוזַא .טקנוּפ .. ןֶתָה ןעֶטְּביִלעֶג טְלאמְנעֶד רהיִא
 איז זיִא ְךיֶלְקיַלְנ איוִו ,ְּךַא, . ןעֶגְנּולקעֶג עֶמיִטְׁש ןייַז טאָה יֹוזַא טקנוּפ ,טְנייֵׁש
 ןיִא גְנאַל ןיֹוׁש זיִא רֶע , הֶנָמְלַא-ן-ִא ןיֹוׁש טְציִא --טְציִא גּוא .,ןעֶזעוֶועֶג םֶלאַמאַד

 ףיֹוא טאָה איִז -- * ! רעֶּביִא טְלעוֶו ַא ְּךיִז טהערד סע ְךיִג איוִו , . . דְרֶע רעֶד

 סיִועֶג סֶע טְלהיִפ עֶלעֶריִמ : טְנייַמעֶג טאָה איִז ,ןּוהטעֶג קּוק ַא ןעֶלעֶריִט רהיִא
 ןופ טְציִא ןעֶטְכאַרְט ּוצ ןעֶמעֶגְרעֶּפ ראָנ טאָה ץעֶלעֶריִט רונ : איִז איוִו יֹוזַא ְךיֹוא
 טְגאָזעֶגיִמ טייֵהְרעֶלליִטְׁש רונ טאָה אז ,ןעֶזעוֶועֶג לאָמ ַא ויִא סאָָו סאָד
 טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב . ןעֶלעֶׁשרעֶה טיִמ ְךייֵלְג ׁשּודיק ןופ רעֶטְראוָו איד ןעֶגנוועֶג גּוא
 ןכְרּוד רהיִא זיִא קְנאַדעֶג ַא םיִּפֲע גוא ןּוהְמעֶנ קוק ַא ןעֶלעֶׁשרעֶה ףיֹוא ְךיֹוא
 ,טְמאָׁשרעֶּפ ןייֵללַא ְּךיִז ראַפ טעָמִּכ ְּךיִז טאָה איִז רּונ ןעֶפאַלעֶגְכרּוד ףָּכאק
 , ןעֶּבייֵרְמרעֶּפ ּוצ ְךיִז ןיפ קְנאַדעֶג ןעֶד ...ו ןעֶללאַּפְנייַא ןנאק/ רהיִא סאוָו
 סֹוּכ ןעֶד איז טאָה ,ןעֶקְרעֶמעֶּב רהיִא ףיֹוא סיִּפֲע טעֶו עֶלעֶריִט רעֶרייֵא

 : טְנאַזעֶג גּוא ןעֶקְנּורְטעֶגְסיֹוא , ליֹומ םּוצ ןעֶנאָרְטעֶנּוצ
 .ייַה ְךיִא ּבאָה ןייַװ ץטיִמ , הֶאָנִה ריִמ טּוהְט סֶע ! ןייוַו רעֶטּוג רהֹעְז --

 רהיִא ייַּב ןעֶראָועֶג רֶייֵהְט רעֶדיװ עלעֶׂשרעֶה זיִא ְּךאָנְנעֶד . ןעֶּפאָהְמעֶג אָ
 -וצ ,טּפעֶלְׁשעֶג יֵרְבִע איִד ןיִא ּךִו טאָה עֶלעֶרְניַרְב . ןעֶגאֶז הָדָנַה ןייַז רעֶּביִא
 , םֹולְׁשַה ויָלָע ,ןנאַמ רהיִא תעְּב ,גיִדְנאָטְׁש ְךיִז טְניִטעֶּפְׁשרעֶפ גּוא ןעֶגְנאַנעֶג םּופ
 טְסאַּפ אֵיְטפִקַע ףיֹוא איו ןעֶּבאָה טְציִא ויִּב רעֶטְכיִרְּבָא רֶדֵמ עֶללַא עֶרהיִא גוא

 טְשיִנ ,ןעֶּביילְּב ןעֶטְניִה ןופ רעֶממיִא טנעֶלְפ איִז  טְנאָועֶג ְךיִז הָדָנה רעֶד ןיִא
 ןעֶייַרְנ עֶרֹהיֵא ןעֶללאָז אייֵז ,רהעֶמ ְךאָנ גוא ,טייֵלְסנאַמ איִד ןעֶטְלאַהּוצְפיֹוא

 , רעֶקְיַטְׁש עַצְנאַנ ןעֶּפּוהרעֶּביִא טְנּומעֶג גיִדְנאָטְׁש איז טאָה , ןעֶראָהרעֶד טְשיִג
 ןיִא ןעֶזעֶועֶג ְךֹוא זיִא טְנאֶזעֶג אֵי טאָה איִז סאוָו לעֶסיִּב סאָד ּוליִּפֲא נּוא

 -עֶנ טְשיִנ לאָמְנייֵק הֶרְנֲה רעֶד ןּופ םִעב ןעֶטְכעֶר םעֶד טאָה איִז ,סיִנעֶלייֵא
 ףיֹוא איִז טְנעֶלְפ ,ןעֶּבייֵלְּב ּוצ גידלּוש טְׁשיִנ םֶלֹוע לָׁש ֹונֹוּבִר םעֶד . טלהיֵפ

 איד ןעֶנאָזּבָא גוא ,ייֵנ סאָד ןופ ןעֶמהעֶנ ְּךיִז ,ףאָלְׁש ןְכאָנ גאָט ייֵּב ןעֶגְראָמ
 טיִמ עֶלעֶׁשרעֶה טְנאָז טְנייַה --"אְיְדִנ דַח זיִּב ּונִיָה םיִדְבֲעי ןופ הֶדָנַה עֶצְנאַנ
 טְראָה איז ,רעֶטראוָו איִד טְשטייֵטרעֶפ ןּונָנ רעֶד ,טְכאַד רהיִא ,ןועֶנ ןעֶסיִז אֵזָא

 נוא
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 גניִרְג זיִא לעֶזְלאָה סאָר ,טְׁשיִג ְךיִז טְנאָי רֶע .טְראוָו םעֶרעֶי טעֶטְׁשֹרעֶפ איז נוא
 סייַו איִז ,סיֹורַא רעֶּטראָו איִד ןעֶמּוק לרעֶּפ איוִו ןייֵר , עֶלעֶנייַפ ַא ייַּב אי
 רעֶרייֵא ןעֶמּוקּוצְנָא עֶיצְנאַטְפ רעֶד ּוצ טייַצ ְךאָנ טאָה איִז נּוא ,טְלאַה רֶע ּואוו

 .קעַװַא רעֶטייַע עמ כאפ וה =
 נג ןעֶד ןעֶגיֹוצעֶג , טְגאָזעֶג טְראָו ןיִא טְראוָו םהיִא טימ טאָה עֶלעֶריִמ

 , ןעֶמּוקעֶגְנָא רעֶהיִרְפ גיִרְנאָטְׁש איִז זיִא עִיַצנאַטְס רעֶד ּוצ רּונ ,ןאָט ןייַז ןיִא |
 םעֶד ןיִא ןעֶזאָלעֶגְסיֹוא לאַניִפ ןעֶד טאָה עֶלעֶׁשרעֶה זַא ץועֶועֶג ְּךילְקִלְג יא גוא
 , ןעֶגְנּועֶגראַּפ םהיִא טאָה איִז סאוָו ןאָט ןעֶּבלעֶו

 איִד גיִנעווְסיֹוא ְּךאָנ טְנאָז נּוא הֶאָנַה טאָה לעֶדייֵמ טְסניִד סאָד ְּךיֹוא

 ףיֹוא דֶלאַּב  ,ןעֶלעֶרְיִט ףיֹוא רֶלאַּב טקּוק .,רעֶטראוָו הֶדְנַה עֶכיֵלְנָטְׁשרעֶפְּוא
 ןעֶצְטיִז ױזַא ְךיֹוא רהאָי ַא רעֶּביִא,!ןעֶצְראַה ןיִא אייֵז טְשניוװ גּוא ןעֶלעֶׁשרעֶה

 ....!יטְׁשיִנ ןֶתָה ןרעֶנאָׁש ןייק ראָנ ףראַד עֶלעֶריִמ ,הֶלֵּב ןָתָח איו
 | ֹזַא טְלייַאעֶג טְׁשיִנ ְּךיִז טְסאָה אּוד סאוָו ,עֶלעֶׁשרעֶה ריִד קְנאַד ַא -

 ריִמ ,ּוטְסייֵװ .טְקנאַדעֶּב םהיִא םֹוּכ ןעֶטייוַוְצ םעֶד ְּךאָנ + עֶלעֶרְנייַרְּב .טאָה

 תֶמֶא ּבאָה ְּךיִא ; ןעֶנאָז נּוא ןעֶציִז הֵעָׂש ייוַוְצ ְךאָנ ןעֶראוָנעֶג םּואָמ טיִנ טְלאָו
 , טאַהעֶנ הָאָּנַה

 הָנָרֲח ןייק לאָמְנייֵק ּוטְסאָה ריִמ טְסְנלאָפ אוד זַא ,עֶׁשיִמאַמ ּוטְסהעֶז --

 -עֶנ ןעֶדוי ןעֶטְלַא-ןַא ְךאָד טְסאָה אּוד ,ןעפּורעֶגְּבָא עֶלעֶרְיִמ ְךיִז טאָה ! טְׁשיִנ
 ! םיִרָרְס איִד ּוצ ןעֶטעֶּב טְלאוָו

 באָנ ןעֶּביֹוהעְֶנָא דניִק גיִטְסּול ַא איו איִז טאָה רעֶטראו איִד טיִמ גוא
 רעֶּבָא ,טְנאָועֶג הֶרְגַה איִד ןעֶרהאָי ראַפ טאָה דוי רעֶטְלַא רעֶד איו ןעֶכאַּמ

 , ןעֶאַל ןפ טְכייֵקרעֶפ ְךיִז טאָה עֶלעֶרְניַרְב טְסּבְלעֶז זַא ,טְרעיִפאק טוג יֹוזַא
 טאָה ! ןעֶכאַל טְשיִנ ןנאַמ ןעֶטְלַא-ןַא ןאָּפ ,רעֶטְכאָט ןייַמ ,רתאָּט ןעֶמ --

 זיִא עֶמאַמ ןיֵד ,ןעֶרעֶו טְלַא לאָמ ַא ְךיֹוא טְסעֶו אוד ,טְגאָזעֶג עֶלעֶדְנייַרְּ
 . עֶנעֶדּוי עֶטְלַא-ץַא ְךיֹוא  ןיֹוׁש

 עֶלעֶריִמ ְּךיִז טאָה ! ןאָׁש טְזיִּב אּוד ,גְנּוי טְזיִּב אּוד ,עֶׁשיִטאַמ ,  ןייַנ --

 -עֶנְנא טיִמ נוא ןעֶשּק טיִמ זְלאַה סְרעֶטְטּוט רעֶד ףיֹוא ןּוהְטעֶנ ףְראָה ַא
 . טייקְכיֵלְטראָצ :עֶכיִנְנהאוָו

 יהעְמ ףאָנ םהיִא טייֵתְנעֶרעיִרְפּוצ רהיִא עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ןעֶפסֶע םִוצ
 .רעֶד םהיִא איִז טאָה ׁשייַלְפ גוא ׁשיִּפ קָלַח ןעֶטְסעֶּב ןעֶד ,ןעֶזיוִועֶג םיֹורַא
 ָביִלְטראָצ ַא טיִמ . ןעֶפסֶע ְךאָנ גּוא ְּךאָנ ללאָז רֶע ןעֶנאַטְׁשעֶנּוצ זיִא גּוא ,טְגנאַל
 גוא ,ןעֶטיִנְׁשּצ םֹוע גוא ׁשייֵלְּפ סאָד םהיֵא איִז טאָה רעֶטְטּוטַא ןופ טייֵק

 טושפ
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 ןיִא ןעֶראועֶג טְכעילעֶפ איו זיִא איז ,טְסֶע רֶע סאָו ,ןעֶבִלְקעֶג תַחַנ ששָּפ
 עֶלעֶריִמ רתיִא ןעֶקִיַלְּב עֶּבעיִל עֶכְלעוֶו טיִמ ,טְקרעֶמעֶּב טְׁשיִנ טאָה נּוא םהיֵא

 ףיֹוא טְרעֶוְטנָא רֶע ְּךעֶלעֶכייֵמְׁש עֶגיִדעֶמאָׁש עֶכְלעוֶו טיִמ ,םתיִא ףיֹוא טקוק
 סאָד םָע טהעֶז ןייַז טְסּואוועֶּב ןעֶש'הְבַנְנַא ראַפ סאָָו טיִמ גּוא ,קוק רהיִא
 , תַחַנ ןופ טְלעווְק נוא ,ּוצ לעֶדייֵמ טְסניִד

 .ןעֶזעֶועֶג גיִרעֶּפאָלְׁש עֶלעֶדְניַרּב ןיֹוׁש זיִא רֶרֵס טְפְלעֶה רעֶרעֶדְנַא רעֶד ּוצ
 ופ עֶמיִטְׁש עֶססיִו איִד ּוצֹרעֶד נּוא ןעֶססֶע סאָד ,תֹוסֹוּכ איִד ןופ ןייוַו רעֶד

 , עֶראָועֶג רעֶראָלק נּוא רעֶׁשיִרְפ טְציִא ְךאָנ זיִא סאָו ,רעֶדְניִק יי
 טְלעֶמעֶרְדעֶגְניֵא טאָה איִז נוא ןעֶפְראָועֶגְפיֹורא רהיִא ףיֹוא ףאֶלְשַא ןעֶּכאָה
 טסניִד םעֶד ןעֶּנעֶנעֶג קְנּואװ ַא טאָה עֶלעֶריִט . ניִדְנעֶציִז להּוטְש ןעֶכייוַו ץפיֹוא

 ןעֶרהיִפְנירַא ןעֶמּונעֶג טאָה גּוא ,ןעֶּמעֶּב איִד ןעֶמעֶּבְסיֹא דְלאַּב לאָו איז ,לעֶדייַמ
 ְךאָנ ,טְּפאַהעֶגְניֹוא ְךיז טאָה עֶלעֶרְנייַרְּב - רעֶמְמיִצִףאלְׁש ןיִא רעֶטְטּומ  איִד
 !טְנאָזעֶג , ןּוהְמעֶג פּזַא ,םֹוּכ ןעֶטְצעֶל ןפיֹוא הָכָרְּב עֶגעֶפאָלְׁשרעֶפ 8 טְכאַמעֶג
 ץָּבעֶג רהאָי א רעֶּביִאי ,רֶניִה טונ רהיא ץֶׁשְנּואוועגְנָא ,םִָׁשּורְיִב ֶאְּבַה הָנָׁשְל
 םִע ןעֶלְלאָו ןעֶניֹוא עֶרהיִא גוא ,ןֵֶטְּכירְָּא רחֹס ןעֶד יֹזַא ןעֶטְרעֶׁשעֶּב ןתָמֶא
 . ןייַרַא רעֶמְמיִצְפאָלְׁש רהיִא ןיא זיִא גוא * ! ןעֶהעֶז ְךאָנ

 עֶלעֶריִמ , ץֶּביֹהעֶגְנָא טְרעֶצְנאָה רעֶּטְכעֶר רעֶד טְסרֶע ְךַד טאָה טְציִא
 טְנעֶלְּפ איִז סאוָו ןּונָנ םעֶד טיִמ ןעֶגנּוזעֶג "הָכָלֲהַּכ רוחָּב הָכּולְמִּב ריִדֲאפ טאָּה

 טאָה עֶלעֶׁשרעֶה ,ןעֶגְניִז םהיִא טימ םיֹוׁש םרעֶטיִפ ןפיֹוא גיִדְנעֶציִז לאָמ ַא
 דְלאַה יֹוזַא גוא ְּךעֶלעֶיֶואַטְנאּפ ,ךעֶלְרעֶנייטְׁש טאָה בוא ןעֶגיוְׁשעֶג טְׁשיִנ ְךיֹוא

 רֶע : דֶנעֶלֶע ןייַז ,טייֵקֲהעֶרְּפ ןיַז רהעֶט טְהיִפעֶג טיִנ ,ןעֶגְנּועֶגְסיֹוא טייֵבְרַא
 ןאָט ןיִא םהיִא טְפעֶרְט נּוא םהיִא טְהעֶטְׂשרעֶּפ עֶכְלעוֶו ,ןעֶלעֶרְיִב ראַּפ טְגניִז
 רונ רעֶדי- -- ײיו טְרעֶצנאה רעֶכיִלְרעֶדְנּואוו ַא ּךיִלָקריִו זיִא סע נו , ןייֵרַא
 איד ּוליִפֲא טאָה סאו ,לעֶרייֵמ טְכניִד ץראפ ,רעֶראָהּוצ ןעֶניִצְנייֵא ןייֵא ד.ּכ
 , ןעֶׁשְטאַּפ ּוצ אוָואַרְּב טאַהעֶג טְׁשיִנ הָוְעֶה

 ןעֶד טעֶליֹוקעֶג טאָה נוא ןעֶמּוקעֶג אוה ךּורָּב ׁשֹודְקַה , ןיֹוׁש זיִא ףילְדנֲע
 ןיֹוׁש זיִא ןעֶגאָז ּוצ גוא *,., םֵהֹוׁש ןעֶד טעֶליוקעֶג טאָה רֶע סאוָו , תֶוְמַה ְךילַמ

 - , סאוָו ןעֶזעוֶועֶג טְׁשיִנ
 טאָה !עֶלעֶׁשֹרעֶה ,ןעֶהעֶנְקעֶוַא טְׁשיִנ ׁשיִט ןופ ראָגנ ךיִז טְליוו ריִמ --

 איו ,ןעֶנניִז גוא ןעֶנאָז טְכאַנ עֶצְנאַג ַא טְנייַה טְלאוָו ְךיִא ,טְנאָזעֶג עֶלעֶריִמ

  ןעֶהעֶג ןעֶפאָלְׁש טְציִא ןעֶמ ןנאָק
 עא ,ֶּבעֶעֶג הָצֵּדיא עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ו 'םיִרָשַחרוׁש ןעֶגאָז ריִאָל -

 מאה



 -- ןעל' =

 ריִׁש טְשיִמעֶנְפיֹוא ,יִזנכְׁשִא םונרּת ןָּפיִמ ׁשְמּוחַא ןעֶנארְעֶגְניירא רֶלאַּב טאָה
 רֶע ׁשְטאָח ,ּפאָרְט איִד ןופ ןּוגָנ ןֶטיִמ ןעֶנאַז ןעֶּביֹוהעֶגְנַא טאָה ןּוא ,םיִריּׁשַּת !

 ׁשֶדֹוק ויִא םיִריִׁשַה ריִׁש ןּוא ׁשֶדֹוק ןְעייֵז םיִריִׁש עָלֶלַא זַא , טְסּואוועֶג טאָּה

 זַא טְרעֶלְקעֶג שיִנ סְרעֶדְנַא לאָמְנייֵק ראָג טאָה רֶע ׁשְטאָח ןּוא , םיִשָק
 טְלְהיִפעֶג רֶע טאָה ןעֶגעֶוְטְסעֶרְנּופ .לֵאָרְׂשִי תֶסֶנְּב איִד ןעֶמ טְנייֵמ תיִמַלּׁש
 עֶלעֶריִמ ּוצ תיִמַלׁש ןייַז אּוצ ןעֶטְסאָמעֶגְָא רעֶּטְרעֶו איד ןעֶנעֶז טְנייַה זַא
 ץֶלַא ְּךיִז טאָה עֶלעֶריִמ ...םֶהיֵא טיִמ ְךייַלְנ טְנאָז ןוא טייַז ןייַז אייֵּב טְציִז עֶכְלעוֶו
 עֶנייַז ּוצ טְקיִרְדעֶגּוצ ןעֶקאַּב עֶרְנעֶגעֶרְּב עֶרֶהיִא ,םֶהיִא .ּוצ טְקּורעֶגּוצ רעֶטְנֶהאָנ
 ..ץֶרעֶה סאָד ְךיֹוא טְּפאלק םהיִא ,ץֶרעֶה דְנעֶפאַלְק רהיִא ְךיֹוה רהיִא טְלְהיִפ רֶע
 ריִׁש ןּופ רעֶּטְרעֶו עֶניִלייֵה איִד ,!איִז איוִו ּבֹעיִל יֹוזַא ןייֵׁש ֹוזַא זיִא רעוֶו

 הֵפָי ְּךַנִה !רֶע טְגאַז רהיִא וצ ןּוא ,ףיֹוא רהעָמ ְּךאָנ םהיִא ןעֶרעֶטְנּומ םיִריׁשַה

 עֶנייֵׁש עַרקיִא טְנעֶּפֶע איֵז ...ּדֵתָמִצְל רַעִַּמ םיִנֹי ךיניע .הַָּי ְךֶנֵה .יֵתועַּ
 ,טְנאָז ןּוא ,רהיִא ףיֹוא ְּךיֹוא טְקּוק רֶע ,עֶּבעיִל טיִמ םהיִא ףיֹוא טְקּוק ,ןעֶגיוא

 םּוצ טְלְהיִּפ ןוא רעֶטייַַו טְנאָז רֶע !הָואָנ ְךֵרָכְדִמּו ּךיַתֹותְפִׂש יִנָׁשַה טּוחָּ
 טְהעֶג רֶע ,טנאָז רֶע סאו רעֶטְרעוֶו איִד ראַּפ גְנּומעֶׁשעֶּבַא ,לאָמ ןעֶטְסְרִע
 ןֹונַבְלִמ יִּתִא ! נורעֶטְסייִעֶב 8 טיִמ רעֶטייַַו טְנאָז ןוא , ייֵּבְראַּפ ליּמְׁש אייז
 םהיִא ,זיִא רֶע ּואװ ןּוא רעֶֶו ְּךיַז טְסעֶנְרעֶּפ רֶע ! אֹובֵּת ןֹונָבלַמ יִתַא הַָּכ
 ןָא דְנאַה רעֶד ראַּפ איִז טְמעֶנ רֶע ,םִיַָּורְי ןיִא רהיִא טיִמ זיִא רֶע ,טְכאַּד
 קוק ,הָנָמֲא ׁשארֵמ יִרּוׁשָּת ,ןֹונָבְל ןףיֹוא , םהיִא טְכאַד , איִז טֶרְהיִּפ ןּוא
 איִד ןּופ ,ןֹומְדָחְו ריִנְׂש ׁשאֹרֵמ , הָנַמֲא גְראַּב ןעֶכיֹוה ןּופ ּפאָרַא ,  עֶלעֶריִ

 ,ןעֶנראָו ןעֶּכייֵל ּואוו טְראָד ןּּפ ,תֹויָרֲא תֹונֹועְמִמ ,ןֹומְרָח ןּוא רינְׂש גְרעֶּב עֶניִציְִּׁש

 טְנייֵל עֶלעֶריִמ ןוא ..,! ןעֶנעֶז ןעֶרעֶניִט איִד ּואו גְרעֶּב איִד ןּופ ,םיִרֵמְנ יִֵרְרַהַמ
 עיִל יֹזַא ןעֶניֹוא איֵד ןיִא םהיִא טֶנּפ ,לעֶסְקַא ןייז ףיֹוא קעֶוַא ףּפאַק היִא
 איִד טְרעֶו רעֶכאַווְׁש ,ןעֶּפאַלְק ּוצ ןָא םהיִא טְּנייֵה ץְראַה סאָד ,הָנעֶרהיִר ןּוא
 אוד ! הָּלַכ .יִתֹוחֲא יִנְּתְבַּבִל 1 רֶע טְגאָז הָמּומהעוֶ טיִמ ןּוא עֶנייֵז עָמְמיִּטִׁש
 ,ְךִיַניֵעַמ תַחַאְּב יִניִּתְבַּבָל - ,,! ! הָלַּכ רעֶטְּסעוְׁש , ןעֶמּונעֶג ץְראַה ןייַמ טְסאָה

 קָנע דַחַאָּב ,, םָנייַמ ץְראַה סאָד ּוטְפְמעֶנ םעֶנייֵד קוק ןעֶּבעיִל ןייַא טיִמ
 זיִא סאו לעֶרעֶּפ לֶרינְׁש ןייֵא ראַּפ .קעוֶוַא ְךיִא ּביִג ןעֶּבעֶל ןייַמ ., ְךִינֹוְוַצמ

 .יי!ןְרֶלאַה םעֶנייֵׁש ןייַד ףיֹוא
 ַא תעָרּורְּבַא ,עֶלעֶׁשְרעֶה .,היִמ אייז .,עֶלעֶריִמ טְנְניִ !יִל חַאְּכ ְךֶנָּתַי יט,

 ,ץּוחַב ְךֶאָצְמֶא ,איִז טְגאָז--םהיִא טְכאַד--! ריִמ ייֵז רעֶטְטּומ ןייֵא ןּופ רעֶדּורְּב
 ְךיִא ללאָז ,ָל ּוזּובָי אֹל םַג ְךִקָשֲא ןעפְפעֶרְט ְךיִד ללאָז ְךיִא םאַנ ןעֶטיִמ  ןיִא

 ןענעמ עלעשרעה
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 להאָז יעֶנייֵק ןּוא ,עֶלעֶׁשְרעֶה ּהיִר ןעֶׁשיק ןעֶללאַפ זְלאֵה ץםיֹוא ךיד ןעֶגעֶמ
 --ןעֶרייִראַּב טְׁשיִנ ְךיִמ

 אור ,עֶלעֶריִמ ְךיִד רעֶוְׁשעֶּב ךיִא ! םִיַלָשּורְי תֹונְּב םֶכְתֶא ִּתְעַּבְׁשֶה
  קעֶו ,הָבֲהַאָה תֶא ּורְרֹועָּת הַמּו ּוריֵעָּת הַמ ,םִיַלָׁשּורְי ןּופ רעֶּטְכאָט  עֶגייֵׁש
 ןעֶרעֶסְסאַו 3 ריִמ ןיִא ְךיֹוא יֹוזַא ןיֹוׁש טְנעֶרְּב איִז ,עָּבעיִל איִד רהעָמ טְׁשיִנ
 .י.1 גּונעָנ טְׁשיִנ רהיִא ראַּפ זיִא ןעֶכייֵט ןוא ןעֶׁשעֶל טְׁשיִנ איֵז ןעֶגְנאָק

 טאָה םֶע ! ןָא אייֵז טְנאָז ,לעֶרייֵמ טְסְניִד סאָד ןייַרַא טְמּוק םעֶד ןיִא
 איִד ןעֶגיִרְקעֶג ןעֶטְסיִרְק ַא םיֹוק טאָה איִז ;עֶנאָלְׁשעֶג רעֶגייז 8 םֶנייֵא .ןיֹוׁש
 : ןעֶשעֶלּוצְסיֹוא ןעֶּפְמאָל

 ,דְנאַה איִד םהיֵא טְקיֵרְד 0 עֶלעֶריִמ טְגאָז ר ,טְכאַנ עֶטּוג ַא -

 : " ,גיְִעֶרעֶר
  ןהעָּטֶׁש עֶלעֶרָיִמ ְךאָנ טְּבייַלְּב םיֹורַא טהעֶג לעֶרייֵמ טְסְניִד םאָד זַא ןּוא

  !"טָכאַנ עֶטּונַא , :להאָמַא ְּךאָנ םהיִא טְנאָז ,רעֶמיִצְפאָלְׁש ןּופ ריִהְּט רעֶד אייֵּב

 ,ןעדנמ עכ םנעה ןופ

 | ,רי

 ןעֶּבאָה טייֵלְסְנאַמ ,הּומַע ץְראַּפ טְנאַזעֶג לַלַה עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ןעֶגְראָמ ףיֹוא
 ְךרוד טקּוקעֶגְסיֹוא ןעֶגיֹוא איִד ןעֶּבאָה רעֶּבייַו איִר ןּוא ,טאַהעֶג תֹולֲעַּכְתַה
 רעוֶו/ טְנעֶרְפעֶג ץֶלַא ןּוא ,לוש-רעָּבייַַו ןופ ְךאַלְרעֶטְסְנעֶפ עֶנעֶגְנאַהְרעֶפ איד

 '+סםִע טְנעֶואַד רעוֶוע + סאָד זיִא

 ,ןעֶפּורעֶגְּבָא עַלעֶרְנייַרְּב ְךיִז טאָה !עֶלעֶׁשְרעֶה ןייֵמ .ְךאָד זיִא סאָד--
 ,ןהאָטעֶג גערְּפַא עֶגעֶרּוי א טאָה 1 עָלעֶׁשְרעֶה רֶעייֵא טְסייֵה סאוָו --
 יי וןע יי א יא א יב החע םֵּתַה ,ההכ הכיקי ןײט -

 ןעֶד ןעֶּטְכעֶג ןעֶרעֶה טּפְראַרעֶּב םֹהיִא טאָה רהיִא , טְועֶלְקְרעֶר עֶלעֶרְניַרְּ
 , ןעֶּטְכיִרְּבָא רֶרֵס

 טאָה ,לעָמְרעֶטְׁש ןיִא זנּוא ייַּב טְרעֶגְלאַועֶג טְנאַליִרְבַא ְךיִז טאָה םִע-- -
 ךּורָּב רּונ ,ןעֶנְנאַגעֶגייְִּרעֶּפ םהיִא עֶלְלַא ןעֶנייֵז ,ןהאָמעֶג גאָזַא ְךיִז עֶנעֶרּוי ןייַא
 טְנאיָליִרְּב םעֶד טאָה רֶע ןּוא טְנעֶּפעֶיִג ןעֶגיֹוא איִר טטאָג טאָה בָצֵק םעֶד
 תֹויְׁשַק ןעֶטְׁשְרעֶּביֹוא- םעֶד אייֵַּב ןעֶמ ףְראַד ! דְניִק ןייז ראַפ עֶביֹוהעֶגְפיֹוא
 1 הָלְודְג אֵזַא םהיִא טְמּוק סאָו ראַפ ,ןעֶגעֶרְּפ

 סאוו " עלעשרעה
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 ִבעֶנא  ,ןעֶפּורעֶגְּבָא עֶלעֶרְנייַרְּב יז ּטאָה ! טְדעֶר רהיִא סאוָו ְךיִא םייַו --
 נוא םְרעֶטעֶּפ טאָה , םייַהרעֶד ןּופ דְניֵק ׁשיִּתיֵּבַה-לעּב ַא ויִא רֶע , . . גאָט רעֶניִט
 טֵרֵפְּב ,ןעֶללאָו ּוליִּכִא ללאָז רֶע ןנעוֶו םהיא ייֵז ןעֶזאָל דְלאַּב ; עֶכייֵר סעֶמהּומ
 ו ןדורְּב ןופ ןעקְנעֶדעֶג נּוא ןעֶראָה טְׁשיִנ ראָנ לליוִו רֶע זַא

 ,טמהיִרעַּב ְךיֹוא ְךיִז טאָה נוא לוש ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ְךיֹוא זיִא ּבייוַו םיִדּורְּ
 עֶטְכעֶלְׁש איִד ףיֹוא טְנאלְקעֶּב רּונ ּךיִז טאָה איִז ,עֶלעֶׁשרעַה רהיִא זיִא סאָד זַא
 םיקסַע עֶדְמעֶרְפ ןיִא איו טְׁשיִנ רהעְמ ןּוהְּט ּוצ סאוָו טְׁשיִנ ןעֶּבאָה סאָו רעֶגְניִצ

 רעֶד סאוָו ,טְשיִנ קיִלְג סאד ןעֶנייַפ הֶרְׂש רהיִא ןעֶניִנרעֶפ גוא ,ןעֶֶשיִמּוצְנייֵרַא ְךיִ
 , טְקיִׁשעֶגּוצ רהיִא טאָה ןייֵללַא רעֶטְׁשרעֶּבייֵא

 םֶׁשֹור ןעֶד נּוא טְראָחעֶג לֵלֵה טעֶלעֶׁשרעֶה ְךיֹוא טאָה ןייַללַא ְךורָּב נּוא
 םהיא רּונ .טְכאַמעֶג םֶלֹוע ןעֶצְנאַנ ןעֶד ףיֹוא טאָה לַלֵה רעֶד סאָו ןעֶהעֶזעֶג

 ןּוהטעֶנ העָו ץְראַה סאָד טאָה םהיִא ,טְרהעֶקרעֶפ ,טייֵרְפעֶנ טְׁשיִנ סֶע טאָה

 טְלאוָועֶג םעֶד טיִמ טְלאוָו ןעֶמ איוִו ְךייֵלְנ ,יֹוזַא ןעֶלעֶׁשרעֶה טְּביֹול ןעֶמ סאוָו

 ץְראַה סאָד . ןעֶדְנאוו עֶנייֵז ףיֹוא ץְלאַז ןעֶטיִׁש םהיִא ,םהיִא טיִמ ןעֶצייֵר יז
 ,גאָט ַא םאָו ,דְניִק ןייַז ראַפ טשיִנ זיִא עֶלעֶׁשרעֶה זַא ,טְגאָזעֶג םהיִא טאָה
 גוא ,רעֶסְסאָרְנ רֶע טְרעֶו גאַט ַא סאָו ,חָקָמ ןיִא רֶע טְנייֵטְׁש ,םהיִא טֶּכאַּד
 םהיא טְכאַד ,רהעָמ סאָד ,ןעֶנייֵׂש ּוצ לֶזַמ סעֶלעֶׁשרעֶה ןָא טֶּבייֵה םָע רהֹעָמ סאו

 ריִמאָּט, : קְנאַדעֶג ןעֶד ראַּפ טְרעֶטְטיִצ רֶע עא ,דְניֵק ןייַז ןופ לְזַמ םאָד טְללאַּפ
 ַא עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ריִמאָט ,רעֶטְרעֶׁשעֶּב רעֶד טְׁשיִנ תַמֲאָּב עֶלעֶׁשֹרעֶה יִא

 ראַפ ..1 הָדיִחְי תַּב רעֶנעֶהְטאָרעֶג רהיִא ראַפ ראָנ ןעֶטְלַהרעֶּפ וצ ןהיֵא הֶבְׁשֲחַמ

 פיו ןקעֶׁש ןעֶלעְֶיִרְּב יִמ .. ?לֵַה אי טְרעְֶלאַו םיִפָע ד טְׁשיִנ אָז
 רעֶרעיוִו טְנייַה זיִא גּוא טְרעֶלְקעֶג ְךיִז ייַּב רע טאָה "1 טְׂשיִנ ְךיִא ןנאק ראט

 . ןעֶלעֶׁשרעֶה ןהֶא ןייַללַא םייַהַא קעוֶוַא
 זַא ,ןָעיִרְׁשעֶג ּבייַו ם'ְּךּורָּב טאָה ! רעֶנייֵמ הֶרֶצ קיִטְׁש , ּוטְסניֹוט סאוָו ּוצ -- |
 ןייַד ,העְז העְנ . ןייֵללֵא גיִדְנעֶמּוקְנייַרַא ןהעֶזרעֶד רעדעיוִו ןנאַמ רהיִא טאָה איז

 ,רהיִא ייַּב זיִא בָאְּב הָעְׁשִּת .,יִדְנעֶגייַו טְׁשיִנ ןעֶגיֹוא ןייק ןיֹוׁש טאָה לרעֶטְכאַמ
 ...!ןעֶרהַא ראָנ סֶע ללאָז ןעֶטאַט םעֶד נּוא .חַסָּפ טְׁשיִנ
 ְךֹורְּב טאָה !רעֶוְׁש יֹוזַא זיִא לִזַמ רהיִא זַא ,ןּוהְמ ְּךיִא ללאָז סאוָו - |
 ףְראַד טְציִא דאָרְג ,ְּךאָד טְסהעֶז ,טרעֶוְטנָאעֶג סַעַּכ ןיִא גּוא םּורְדרעֶפ טיִּמ

 יז ןעֶדיְִּוצְסיֹוא רֶלעֶנ םהיִא טְקיִׁש סאוָו , רעֶכייֵר ַא רעֶטעֶפ ַא ןעֶכּוְּבָא ְךיִז
 ראָנ ללאָז איִו הָעֵר אזא ןעֶלעֶרְנירְּב ןעֶּבעֶנ טטאָנ ףְראָד ,ְךְראַנאָמ ַא אי
 | טמאָנ ןפ טְרעֶׁשעֶּב טְשיִנ אָמָהְסִמ .ןרעוֶו עֶטְלַאֹונ ןייַז

 טיר
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 ר ן י . טעם א איװ ב"יַח יז ןעֶּבאָה שֶּדהְכ רעריה איד
 םֹורַא טְשיִנ ןעֶנניִז ןפיֹוא ראָנ לאָמְנייֵק ְךאָנ רהיִא זיִא יטְרעֶׁשעֶּב טְׁשיִני טְראָה
 . ןעֶמְמּוקעֶג

 ראַפ םאָו ףיֹוא ןעֶספיִו נּוא ןעֶראָה ְּךיִא םאֶל 3 ּוטְסנאָז סאוָו ,אַה -
 ןזיּב ּבייַהְנָא ןּופ ץְראה רעֶווׁש ןייַז טְלהאָצרעֶד רהיִא טאָה ךּורְּב--! ןיִּב ְךיִא טְלעוֶו ַא

 לליװ רֶע ׁשְטייֵטְפ, .ןעֶפיֵרְנעֶּב טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ראָג רעֶּבָא םָע טאָה איִז .ףֹוכ
 -ע/נ עֶצְנאַנ איִד זיִא רהיִא *?וצ םהיִא טְלאַה עֶלעֶדְנייַרְּב ׁשְטייַׁשְס 7 טְׁשיִנ
 וצ ןעֶּביֹור נּוא רהיִא ?ןיֹוא ןעֶללאַפעֶגְנָא ןעֶנייֵז םיִנְלְזִנ איו ןעֶמּוקעֶנראַפ עֶטְכיִׁש
 י..! ןעֶזאָלוצ טְׁשיִנ סֶע ןנאק איז ...1 גאָט ןעֶטטיִמ ןיִא דניֵק ּבעיִל רהיִא
 | רעֶטְלאָק אֵזַא ויִא רֶע סאוָו ,ןעֶגיִרְק ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןנאַמ ןטיִמ ְךיִז טאָה איִז גּוא
 ...םֶכעֶר ץֶלַא סאָד ויִא םהיִא ייַּב ּוא + , רעֶּכעֶל--נּוא--גְנּול

 ןעֶרעֶרהִט איִד גוא ּבייוֵו ןייַז ןופ םיִלוְלִז עֶטְניִדְרעֶּפנּוא איִד טאָה ךורָּב
 סעַּכ ןּופ טאָה נוא ,ןעֶנאָרְט רעֶּביִרַא רהעֶמ טְנאָקעֶג טְׁשיִנ רעֶטְכאָט ןייַז ןופ

 -עֶנְנָא ְךִז טאָה םִע .ְּךעֶלְקיטְׁש ףיֹוא ןעכאָרְּבוצ נּוא רעֶלְלעֶט ַא ןּוהְטעֶג םְראוָוַא
 טאָה עֶנייַפ הֶרֵׂש * !רוּכִׁש זיִא רֶעג : ןֶעיִרְשעֶג טאָה ּבייוַו סאָד .לעֶמּוט ַא ןעֶּביֹוה
 רעֶללאַּפ םיִּורְּב ןופ ׁשְטעֶּפ ראאָּפ ַא טְוייֵלעֶג טאֶה גּוא ,טְשיִטעֶגְנייַרַא ךיֹוא ְךיִ

 טְׁשיִנ ׁשיִט םוצ רהעָמ ויִא רעֶנייֵק ,ןעֶראוָועֶג ְּךֶׁשֹח זיִא ּבּוטְׁש ןיִא ,דְנאַה

 איו ןעֶמעֶנעֶגְּבָא םעֶנעֶלייֵא גוא קעֶרְׂש ןיִא טאָה רעֶקצולְס רעד . ןעֶגְנאַנעֶג
 עֶבאָטאַמּוס איִד טְלהאֵצרעֶד נּוא ׁשְרְדֶמֲה-תיֵּב ןיִא קיִרוצ קעוֶוַא ,ןייַללַא זיִא םָע
 , טאַהעֶג ןְדורְּב ייַּב טְנייַה טאָה רֶע סאוָו בֹוט םֹוי ןעֶניִד'תַהַנ םעֶד גּוא

 סאָו םעֶד ןעֶגעֶו ןעֶראָלְק ּוצ טאַהעֶג טייַצ ןייֵק ראָנ טאָה עֶלעֶׁשרעֶה
 ןיִא קעוֶוַא םֹהיִא זיִא בֹוט םֹוי גאָט רעֶטְפרֶע רעֶד . ןְּךורְּב אייַּב ְךיִז טּוהָּט

 טאָה ןייֵללַא םהיִא נוא ,טְנרעֶלעֶג ׁשְמּוה ןעֶלעֶרְיִמ טימ טאָה רֶע ,ןעֶגיִנְגרעֶּפ

 נּוא רעֶגיִלְק ,רעֶסעֶּב ראָנ ׁשמּוח ןעֶד טְציִא טְהעֶטְׁשֹרעֶּב רֶע זַא ,טְכאַרעֶג
 .עֶג ןאֶיְצְקעֶל רעֶד ייַּב ךיֹוא זיִא עֶלעֶדְניַרְּב , רעֶהַא זיִּב איו רעֶטְרעֶלְקעֶגְפיֹוא
 ייַז גוא ןעֶגְנּרעֶלְקרִע עֶנייַז גיִדְנעֶראָה ןּוהְמעֶג הֶאָנַה טאָה רהיִא נּוא ,ןעֶועוֶועֶג
 ויִא טּוניִמ ַא סאָו גוא , הֶרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעֶד ןּופ טְדעֶר רֶע תַעְּב גְנּורעֶטְסייֵנעֶּב
 , ןעֶראוָועֶג רעֶרעֶייַהְט נּוא רעֶּבעיִל ץֶלַא רהיִא רֶע

 רהיִא להאָצרעֶד ,ןעֶטעֶּבעֶג איז טוה ,ןהוז ןייַט , רהיִא טיִמ ןרהעָל --

 עֶׁשיִרּוי ַא איו ןעֶסכיִו איִז ללאָז ,הֶרֹוּת רעֶגיִלייֵה רעֶזְנּוא ןופ תֹומְכָח איִד
 רעֶטּוג רהיִא איו ,רעֶטְכאָט עֶׁשיִרּוי עֶט:העֶלעֶג ַא ,עמּורפ א , ןייַז ּוצ רעֶטְכאָט

 עֶּכעֶל ץְנאַנ ןייַז ְּךִז טאָה ,רהאָי רעֶגְנאָל ּוצ ריִד ,םֹוָשַה וָלָע עֶטאַמ
 ןעשנואוועג
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 עֶנייַמ ןּוא ןעֶמעֶּב טאָג ,ןהּוז ןיימ ,ריִד ראַפ רֶע טעוֶו ראַפְרעֶד ! ןעֶׁשָנּואמעֶנ
 ןעֶגְעֶז ןייֵלְלַא ןעֶגְרעֶל טיִמ טְׁשיִנ רּונ --! ןעֶהעֶז הָלּורְג ןייֵר ְּךאָנ ןעֶלְלאַז ןעֶניֹוא
 טְכאַנ ראַפ ןּוא ,ןעֶמְמאַזצ ןעֶגְנּזעֶג ךױא ןעֶּבאָה אייז , ןעֶמּוקְגְּבַא איי
 -עֶג ְךיִז ,טְקּוקעֶג ןעֶּבאָה טייַל , ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶריִצאַּפְׁש רעֶּטְטּומ רעֶר טיִמ
 טְׁשיִנ תֹוׂשֲעַמ ,תֹורֹוס רֹוסְּב ןעֶלייֵצְרעֶד ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןּוא טְרעֶרעֶג .,טְרעֶדְנּואו
 ,, ,בִיַחְמ זיִא אָרָבְס איִד לייוו יֹוזַא טאַלְג רונ ,עָטְרעֶהעֶג טְׁשיִנ ,עֶנעֶהעֶזעֶג

 רהֹעָמ םהיִא אוצ טְפאַׁשְרְנייַרְּפ סעֶלעֶריְמ רהיִא ןיִא טאָה עֶלעֶרְנייְַּ
 ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ רעֶגְניִצ .עֶׁשיִטייֵל ןופ ןּוא ,ןעֶהעֶזעֶג טְׁשיִנ טייֵקְפְטּונ איו

 עֶרְהיִא ןעֶׁשיִוְצ ןעֶלעֶׁשְרעֶה ןעֶגעוֶו ןעֶמּוקעֶג רייֵר אּוצ לֹהאָמַא זיִא

 ןייֵלַא םהיִא איִז טאָה ,בֹוט םֹוי טְכאַמעֶג ןעֶמיִזיוִו רהיִא ןעֶּבאָה םאוָו טְסעֶג
 ןיימ,, :טְלהעֶצְרעֶר תּומיִמְּתִּב םעֶלַא טאָה ןוא .ןעֶביֹולְנָא גּונעֶג טְנאָקעֶג טְׁשיִנ

 טֶשָלַח איִז--ןעֶמּונעֶג טְשיִ עֶלעֶּביִצ קאַוַא םֶהיֵא ראַפ טְלאָו עֶלעֶר
 ריִמ טאָה ,עָׁשיִמאַמ ,סאָו ראַפ, :םעֶלַא ְּךיִמ טְנעֶרְּפ ןוא טיִרְמ עֶגייַז ְךאַ

 טְגעֶלְפ !דְניִק דְנעֶלֶע ןיימ -- " !ןעֶּבעֶגעֶג טְׁשיִנ רעֶרּורְּב ןֵּבעיִל אַזַא טטאָנ

 רעֶרּורְּב אֵזַא + ,ןיילַא ְּךאַּבעֶג םעֶלַא . , ןעֶזאָלְסיֹוא . ץֶּפיִז 8 טיִמ :עֶלֶעֶרְיירְ
 *!ןעֶגיֹוא איִד ןיִא טֶכיֵלַא ןּוא תַחַנֲא עֶקאַט זיִא ,טְשְנעֶּב טטאָנ ןעֶמעוֶו

 ןיִא ןעֶפּורעֶגְּבָא להאָמַא עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה עֶרֶהיִא ןיִרעֶגעֶוְׁש איִד רּונ
 :טְנאַזעֶג ןּוא טייַזַא

 אוצ ְךִז איִװ טְׁשיִנ ראָג סייַו עֶלעֶריִמ ןייַד ,עֶלעֶרְנייַרְּב ּוּטְסְרעֶה --
 ןעוֶו טְּביֹולְגעֶג אי רהיִא ףיֹוא ראָנ טְלאָָו ְךיִא , םהיִא טיִמ ןעֶמעֶנעֶּב
 !ןעֶהעֶזעֶג טְׁשִינ סֶע ןעֶטְלאָו ןעֶניֹוא  עַנייֵמ

 ,טְנעֶרְּפעֶג ןעֶקאָרְׁשְרעֶד עֶלעֶרְנייַרְּב טאָח ּוהֵקְבִר ,ןעֶהעֶועֶג ּוטְסאָה סאוָו --
 ןייק הָליִלֲח ,טְגיִהּורעֶּב ןיִרעֶגעוֶוְׁש איִד טאַה ,טְׁשיִנ ְךיֶד קעֶרְׁש ,אֵׁש --

 עֶכְלעוֶו 'טיִמ ..לעֶרייֵמַא טְראָפ ְךאָד זיִא איִז רּונ ,ןהעֶזעֶג טְׁשיִנ עוֶוְטְסייֵטְלּוה
 ַא ויִא לעֶרייֵמ ַא ןופ ץְראַה א , ּוטְסְרעֶה ,,.!םהיִא ףיֹוא איז טקוק ןעֶגיֹוא
 -לעהַא ןיִא ןעֶרְניִצְנָא הָליִלֲח ְךיִז ללאָז םִע לעיִפ טְׁשיִנ ףְראַד סֶע ,עֶלעֶּבעֶוְׁש
 אָז זיִא סאוָו 1ֿרֶע טאָה תֹולעמ גראָק ?רֶע זיִא ןייֵׁש גיִנייוַו -- רֶעייַפ עֶׁשיִל
 ...!טְׁשיִנ ןעֶגיֹוא ןייֵה טאָה
 איו .,טְכאַלעֶגְסיֹוא עֶלעֶדְנייַרְּב ְּךיִז טאָה ! טְסְדעֶר ּוד סאוָו ךיִא  םייוָו -- = |
 !תּועָּמַא םהיִא ןיִא ּבאָה ְּךיִא ּוצ  טְׁשיִנ .ןעֶלעֶריִמ ןיימ ראָנ ןעֶק ךיִא ,ּוטְְנִייֵמ
 איָװ ּ!טְׁשיִנ ןעֶד העָז ְךיִא ְךאָד רֶע טְניִרעֶל געֶמ עָצְנאַג + רֶע סייוַו סאָו
 סאָו , רֶלאַנ ןיימ ,ְךיִּבעַג םייַו איִז ,םֶהיֵא ףיֹוא איִז טְקּוק רעֶדוְּבַא ףיֹוא
| 
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 /ףיִס רֶע זיִא סאָח ראַפ ,עֶשיִטאַמ : ריִמ טיִמ ץְלַא טֹחָנַעַמ נּוא .,טְלהעֶּפ רהיִפ
 ז רעֶרּורְּב ַא טְשיִנ

 ...ןעקק-וצ ְךיִז טְפללאָז אּוד ריִר ְךיִא גאָז ,ןיִרעֶגאָוְׁש ,ןעֶגעוֶוְעֶרנּופ --
 זַא ,ּוטְסְפראַד רעֶּבָא סאוָו ּוצ ,דְניִק רֶׁשְּכ ַא ,דְניֵק םּורְּפ ַא ןייַז יקאֵט גאָמ רֶע

 םאָו ּוצ 1 םהיִא ְךאָנ ןּוהְט ץְפיִז ַא ןעֶפְראַד לאָמְניֵא הָליֵלָה ללאָז עֶלעֶריִט ןייַד
 טְרּורָּב ןיֹוׁש לליוִו רֶע סאוָו ,גיִדְלּוׁש טְזיִּב אּוד ןעֶנאָז ללאָז ןעֶמ ,ריִד סאָד גיֹוט

 ןׂשֶמ - ץֶדידְּבָא אייז ללאָז ,רעֶגְניִצ עֶׁשיִטייֵל --ּוטְסראָה 3 ןעֶרעוֶו טְׁשיִנ ןֶתָה
 | ...ןעֶגיֹלְפעֶג טְׁשיִנ ןעֶגיֹוטְׁשעֶג טְׁשיִנ סאוָו ןיֹוׁש טְדעֶר

  ךיא אֵז טאָה , טְדעֶרעֶג ןעֶלעֶדְנייַרְּב טיִמ טאָה איִז סאוָו גיִנעוֶו נּוא

 | ,םִלהאצרעֶד רהיִא ,דֶניִקַא איו ְּךיִז טְרהיֵפ איִז סאָו  ןעֶטְלאַהעֶגראָפ .ןעֶלעֶריִט
 |ִא איז זַא ,טְנאַמרעֶד רהיִא גוא ,רהיִא ףיֹוא טְדאָדְׁש ןיִא טְדעֶר ןעֶמ סאוָו
 ! ,..רהאָי ןהעֶצְכַא עֶללאָפ רְלאַּב ןיֹוׁש -- ניִצְנאַַוְצ גּוא טְרעֶדנּוה זיִּב-- לעֶדייֵמ ַא
 |רָע טְמּוק איִו רעֶּבָא ,ְּךַכ ַא תֹולֲעַמ טיִמ רעֶנאָׁש ַא יִקאַט-- רוחָּב ַא זיִא רע
 ,,רֹומ עֶקְמאָי םָדּורְּב ראַפ לעיִּפ ּוצ רֶע ויִא ,טְגאזעֶנ איִז טאָה--ּ?ריִד וצ

 . ,עֶלעֶריִמ ,ריר ּוצ רעֶּבֶא :ץייֵלְנ םהיִא זיִא סאָו עֶרעֶדְנַאיַא ןעֶניִפעֶג ּךיִז טעֶו
 ן !םניֹזַא ראָנ ןעֶדעֶר ּוצ ,ןעֶּבעֶלְח הֶפָרָחַא עֶפ ז רֶע טטוק איו

 | ,םעֶלעֶרְיִמ רעֶטעֶפ רעֶד ְךיֹוא טאָה טייַצ-הָחְנִמ ּוצ גאָט ןעֶּבְלעֶז םעֶד ןיִא
 ,םאָה עֶלעֶׁשרעֶה ּואוו ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב םעֶד ןיִא ןעֶזעוֶועֶג ריִבְנ נּוא יַאְּבַנ זיִא סאוָו
 ,איֵד ןיא קְראַטְׁש ,קְראַטְׁש םהיִא נוא ,ְּךיִז ּוצ ןעֶפּורעֶנּוצ .ןעֶלעֶׁשרעֶה-- טְנרעֶלעֶג
 ,טְנאָקעֶג טְשיִנ ןעֶקוקְנָא עֶכיִלְנייֵּפ םאָר טאָה עֶלעֶׁשרעֶה .טְקוקעֶגְנָא ןעֶגיֹוא
 ן ,ןעֶהעֶנְקעֶוַא טְלאוָועֶג טאָה גוא ןעֶגאָרְטרעֶּביִרַא

 |ןַא טוהט ןעֶמ זַא ,טְסנייַמ אוד ,טְנאעֶנ יֵאְּבַנ רעֶד טאָה .,עֶלעֶׁשרעֶה --
 ו ויִא ןעֶמ רעוֶו ןעֶמעֶגרעֶפ ןיוש ןעֶמ גאָמ דֶנָּב ןֶעייֵנ ַא

 ? ןיִּב ְךיִא רעֶו ןעֶסעֶנרעֶּפ ּבאָה ְךיִא זַא ,רהיִא טְסייוֵו ןעֶנאוַו ןּופ -
 ' , ןעֶנאָרְפ ּוצ ןעֶנּופעֶג הָטּומ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה

 ,,ץעֶפּורעֶגְבָ יֵאְּבַנ רעֶד ְךיִז טאָה 1 ּוטְסנאָרְּפ ,סייוַו ְּךיִא ןעֶנאוַו ןופ -

 ,רעֶו ,עֶלעֶׁשרעֶה ,עֶשְזקנעֶרעֶנ . . . טְׁשיִנ אייֵו ּביולְנ ךיא דּונ .. יֹוזַא ןעֶגאָז טייל
 ,אָלָא ןיֵׁשְנֹע ןיִא ,ןעֶנאַמרעֶד ּוצ םִעע ריִד בִיּוחְמ ןיִּב ְךיִא ...,1 טְזיִּב אּוד
 1 ּוטְסהעֶטְׁשרעֶּפ ... ןיִריִהְזַט

 ץזַא ֶניֹוא איִד קיִרּוצ רֶע טאָה טְראוָו ַא רֹעְמ ניִדְנעֶדעֶר טְׁשיִנ גּוא
 .ץועֶועֶנ טְשיִג ראָנ איו ְךיילְג ןעֶזאָלעֶגְכְרַא אָרֵמָנ

 ןיא
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 .עֶנ ריִחְוַמ םיִרֵבֲח עֶנייז ְּךיֹוא ןעֶלעֶׁשרעֶה ןעֶּבאָה גאָט ןעֶּבְלעֶו םעֶד ןיִא
 . ןְּדורְּב ראַפ ןעֶטיִה ְּךיִז לאָז רֶע ,ןעֶזעוֶו

 ןעֶנואַד ןכאָנ טְנייַה ,טְלהאָצרעֶד רעֶנייֵא טאָה ! ןעֶטְלעוֶו טרהעֶק  ךּורָּב -
 םתיִא יב ןיִּב ְךיִא סאוָו ,רעֶטעֶפ סעֶלעֶרִמ ,יֵאְּבַנ םוצ ןעֶמּוקעֶג רֶע יָא
 , ץאַנייֵׁש אֵזַא .ןֹוׁשְל הַּבִנ ףיֹוא שִנְׁשְרַד וצ לעֶסיִּב ַא ְךיִז טאָה נּוא ,חַָּפ

 ןייפ עֶמּונעֶג טאָה - ןעֶירׁשעֶג רֶע טאָה - ְךיִז טְכאַד ,עֶלעֶמאָל לליִטְׁש אזַא
 עג רהיִא טיִמ םעֶָביִל . . . ! ןעֶמּנְֶּבאָרַא פאק ןעֶד גוא דיק טְנאַליִרְ
 , ןעֶרעוֶו ּוצ ןָתָח רהיִא טְנאַזעֶגּוצ רהיִא טאָה רע ,איִז םייוַו סאוָו ..,!טְלעיִּפְׁש
 טסאק םִע גוא ,סאָד טְללאָפעֶג ריִמ זַא , טְנייַה ; ןעֶזאָלּוצ רּונ סֶע לע ְּךיִא זַא
 ריִמ טְפראוַו לעֶקִיַּב אֵזֹא טְמהעָנ ,טֹולְּב נּוא דָנועֶג עֶטְכיִׁשעֶג איִר ןיֹוׁש ריִּמ
 ,עֶציִנעֶמעֶלְּפ רעֶייֵא ןיֹוׁש רע טהעֶרְררעֶפ טְציִא גוא ,םיִנָּפ ןיִא םִמּוג ןייֵמ ראָנ

 סעֶלעֶרְניַרְּב רעֶייֵא זיִא יַאְדַוַא ...ופְּפאָק ןעֶד - הֶדיִהְי תַּכ םעֶלעֶדְנייַרְּב
 סייֵטְלּוה ףיֹוא ְךיֹוא רונ ְּךאָד זיִא סאָד רעֶּבָא ,הֶרֹוחְכ עֶרעֶטְנאַרּוק ַא רעֶטְכאַמ
 םאוָו ראַפ ,העוָו ץְראַה סאָד יִקאַט ריִמ טּוהְט ...תֶמֶא--ַא ףיֹוא טְׁשיִנ ,אָוְמ
 !1 ןרעוֶו ןעֶניִוְׁשעֶג םהיִא סֶע ללאָז

 רעֶדְנַאך-ַא טאָה 1 טרעֶוְטנָאעֶג יִאְּבַנ רעד םהיא טאָה סאוָו נּוא ,ּונ -

 ןעֶפעֶועֶג רעֶטְנעֶלְקעֶּב ַא ויִא עֶלעֶׁשֹרעֶה דְניהעוֶו , ןּוהְטעֶג גאָרפ ַא רּוחְּב-הָבִִׁשְ
 , ןעֶגיווְׁשעֶג גוא

 אוד ,ְךּורְּב :טְנאַזעֶג טאָה נוא ,טְכאַלעֶנְסיֹוא ְּךיִז טאָה יֵַאְּבִנ רעֶד --
 ןייַד ׁשְטאַּפ נוא ,ףיֹוא העָטְׁש , םיֹוא ְךיִז ףאָלְׁש , םייֵהַא העָנ ן רּוּכִׁש טיִב

 !ןיַז טְׁשיִנ רראַנ ןייק רעֶטייֵו איִז ללאָז - ןעֶקאַּב עֶרִייֵּב עֶרהיִא םיֹוא דיֹומ
 ְךיִא נאָז ,ןעֶלעֶרְימ סְרעֶטְסעוֶוְׁש ןיימ ףיֹא ןעֶרעֶרְפיֹוא טְראוָוַא ןעֶבּרְפ ּוטְסעוֶו .נּוא
 טויִּב אּוד ןעֶנאַַו ןּופ ריִד העָג גּוא ,.,. םיֹורַא םאָקאָּב ריִד סאָד טעוֶו ,ריִד
 ו ןעֶמּוקעֶג

 , ןעֶראוָוְׁשעֶג טאָה נּוא ,ןעֶראָועֶג םֵעַּב ןיִא רהעֶט ְּךאָנ זיִא ךּורָּב רעֶּבָא ===
 ּוטְסראָה ,ןעֶנאלְׁש , ןעֶהעֶרְדְבאָרַא פאק ןעֶד ריִד רע טעוֶו ץֶלַא ראַפ רעֶהיִרְפ זַא
 ,םהיִא ראַפ ְךיִז טיִה , ןעֶיֶרְׁשעֶג רֶע טאָה וְּדיִד רֶע וּומ ןעֶנעֶגרַה רעֶד ,עֶלעֶׁשֹרעֶה
 | חֶּבַטַא ףיֹוא אָשַא
 רע סאוָו רעֶטְראָו םיַאְּבִנ םעֶד ןעֶראוָועֶג טְכעֶר טְציִא זיִא ןעֶלעֶׁשרעֶה =!
 ןייַז ןיֹוש ןעֶּבאָה סאוָו רעֶנייֵטְׁש איִד ּוצ גּוא , טְנאָזעֶג רעֶהיִרְפ םֹהיִא טאָה
 . ןעֶמּוקעֶנּוצ ןייֵטְׁש רעֶרעוֶוְׁש ַא ְךאָנ זיִא טְקִיַרְדעֶג ץְראַה

 ְףֹוא רע טאָה דְנעֶבָא ןעֶּבִלעֶז םעֶד ןיִא ןעֶלעֶדְנייַרְּב ּוצ גיִרְנעֶמּוק |

 ןעלערימ |
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 | ןעֶרהִט ןייק טאָה רע ׁשְטאָה נוא ,סאַלְּב גוא גיִהְמּוטנּוא ןעֶנופעֶג ןעֶלעֶריִמ

 |םאָה איִז זַא ,טְלהיפעֶנ טְראָפ ץְראַה ןייַז טאָה ןעֶהֶזעֶג טְכיִזעֶג רחיִא ףיֹוא
 | ֶּבא ,ןעֶלהאָרעֶר ,ןעֶדעֶר ; ץֶנאָרְפ טְלֵאָועֶג טאָה רֶע .. .טְנייַעֶג טְנייַה
 ןׁששיִנ ץֶרעֶר ּוצ טאָה עֶלעֶרִמ א ץזעֶועֶג ייַּברעֶר ץֶלֵא זיִא .עֶלעֶרְירְּ
 .ןעֶכיהעכא

 |םגיִרעֶגאוָוְׁש רעֶד ּוצ טְלְטּנעְֶסיֹוא תֹומֹולֲח עֶזאָּב טאָה עֶלעֶדְיירְּב ׁשְטאָח
 | םֶׁשֹרֵמֹולְּכ איִד ראַפ *ן!ןעֶּבעֶל גּוא ּבייַל רהיִא ּוצ ,גנּוצ רהיִא ּוצ, ,ּפאק
 / טאָה נוא ,טְדעֶרעֶנ היִרְּפ רעֶד ןיִא רהיִא טיִמ טאָה איִז סאוָו , דעֶר עֶייִרְמעֶג

 יייאָטְׁשיִנ קְנעֶׁש ןייק ,םֵשַה רָב , ויִא ריִמ ייַּבי + טעֶרְטעֶנרעֶּביִא ץְלַא
 | = טשיִנ תֹנְּתִמ ןייק רהיִא ןעֶגנעֶרְּב נוא ןעֶלעֶריִט ןייֵמ ּוצ טיִנ ןעֶהעֶג סְרעֶקְנּי
 ןֶנייַז ןעֶנעוֶוְטסעֶרְנּופ -.ןעֶססעֶגרעֶפ ראָנ ןיֹוׁש סֶע ּבאָה ְּךיִא טְנייַמ איִז
 |ֹוַא ְּךיִא ללאָז . ןייַרַא םֶּפאָק ןיִא טראָפ רהיִא רעֶטְראָו םְניִרעֶגאָוְׁש רעֶד
  ְךיו ראַפ איִז טאָה ,ןעֶּבעֶל ןיֵמ טייַצ דֶניִז עֶגייֵט ראַּפ ןעֶּבאָה אֶרֹומ ןעֶפְראַד
 , טְנייֵמ סאוָו .,! ןעֶלעֶריִט ןיימ ראפ ןעֶּבאָה ּוצ אָרֹומ ְךיֹורְּב ךיִא איו -- טְרעֶרעֶג
 | איִז טאָה ןעֶגְניִז ןייַז ? םהיִא ּוצ טייֵקְנעֶזאָלעֶגּוצ רהיִא טיִמ עֶלעֶריִמ ןייֵט ןנעֶד

 | -ןייַַא טְשיִנ ּפאָק ןיִא ראָנ רהיִא טְמּוק רהֹעְמ זַא ןעֶראָוְׁש לעוֶו ְּךיִא ! ּבעיֵל
 | קיִטְׁשַא ןעֶגְניִז ןֹראַפ ְךיֹוא םהיִא טְלאָה ןייֵללַא ְךיִא 1 הָלְוַע איִ זיִא סאָו אָט
 ! הֶע וא ,ןעֶראוָוְׁש יַאְדַו ַא ְּךיִא לעוֶו רעֶדיוִו םהיִֵא ראַּפ ;ןעֶּבעֶג קעוֶוַא הָמָׁשְנ

 ,רָּפַסַא ְּךאָנ :טְניֵל ׁשְנעֶמ ַא םאו ןיִא ְּךאָר טהעְז ןעֶמ ... טְשיִנ ראָג טְנייֵמ
 | רעֶמְלַא םיִרָפְמ } ָצְנאַנ ןעֶד חַסֶּפ ץְנאַנ ַא ראַפ ריִמ טאָה רֶע ! רֶפֵס ַא ְּךאָנ גוא
  ,ןעקְניִרְט גוא ןעֶססֶע ּוצ ןעֶגאַמְרעֶד טְׁשיִנ םהיִא ןעֶמ טְלאוָו .טְרהעֶקעֶגרעֶּביִא
 / ראָנ !ןעֶהעֶנ ּוצ קעֶוַא טְׁשיִנ רעֶמְלַא ןופ גיִּבייֵא ןייַז טְכעֶר םהיִא ייַּב טְלאָו

 , גֶניִלְׁש בֹוט םֹוי ןעֶצְנאַנַא םא ְךיז ןעֶּכייֵרְמ סאוָו ,םיִרּותְּב עֶרעֶדְנַא ּוצ ְךייֵלְ
 | ןופ בֹוט םֹוי ץְנאַנַא טַעמִּכ ּוליִפַא ְךאָד איִז זיִא םהיִא ּבעיֵל ּוצ ,,,!גְנאַלְׁש גּוא
 | -אַּפָׁש עֶקְסייֵטְלּוה איִר ןופ לליִו גוא ,טְגניִז גּוא טְגרעֶל ,םיֹורַא טְׁשיִנ ּבּוטְׁש
 | טְנאָז איִז אֶליֵמ , , ,1 טְדעֶרעֶג יִּבַא ,ְךיִא םייוַו -- ןעֶססיוִו טְׁשיִנ ראָנ םעֶנעֶריִצ

 | םּוטֶׁש אייֵז ןעֶללאָז -- ןעֶרעֶּר טייֵל ., ,רּוהָּב רעֶרְמעֶרּפַא .,.רֹוחָּב ַא ,,.לעֶרייֵמ ַא
 | אֵצֹי ְּךִא םאֶל טָא - ןעֶּבעֶג נְנּוטְכַא לעֶװ ְךיִא זא ,ְךיִמ טרהַא סאוָו -- ןרעוֶו
 | ההעָמ אייֵז טּוניִמ ןייֵא ,ןעֶּבעֶנעֶג גְנּוטְכַא טאָה איִז נּוא *! ןייללַא ְךיִז ראַפ ןייַ

 | +צ םיֹוא ךיִז ןעֶּכעֶגעֶג טְׁשיִנ איי! יִקְכיִלְנאָמ איִד גוא ןעֶזאָלעֶג טְׁשיִנ ןייֵללַא
 ,לאָמ עֶללַא איִו ןעֶועוֶועֶג רעֶגיִהְטאָנ טְציִא זיִא אייֵז סאוו ,ןעֶדעֶר

 .םָקאָק ןייַז רעֶּביִא לעֶמיִה רעֶראָלְק רעֶר זַא ,טְלהיִפעֶנ טאָה עֶלעֶׁשרעֶה
 זיא
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 ןעֶנאָרְט גוא ןעֶטְניִו עֶטְלאַק ןעֶואָלְּב םִע גוא ,ןעֶניֹוצרעֶּפ ןעֶקְלאוָו א טיִמ ןיֹוׁש א
 איד םהיִא ןופ ןעֶללעֶטְׁשֹרעֶפ ּוצ ,ןעֶטייֵז עֶללַא ןּופ ןָא סעֶראַמְה עֶייִנ ְךאָנ
 ניִטְכיֵל םהיִא טְלעֶו עֶנאָׁש איִד נוא ןּוהְטעג ןייֵׁש ַא םיֹוק טאָה סאוָו ,ןנּוז עֶּבעיִל

 : ..י טְכאַמעֶג
 סאוָו ןעֶמּונעֶג ןעֶצְראַה םּוצ ְּךיִז םְגנאַפְנַא טאָה ,טייַז והיִא ןּופ עֶלעֶרְיִמ

 טונ ְךיִז טאָה נוא ,רעֶטְראוָו עֶרהיִא טיִמ טְניִדייֵלעֶּב יֹוזַא איִז טאָה עמהּומ איִד -
 רעֶכייֵלְג זיִא לייַורעֶד זַא ,טְנעֶכעֶרעֶּב איִז טאָה רעֶּבָא דְלאַּב ; טְנייוַועֶגְסיֹוא
 טׁשיִנ .אּייֵז טיִה רעֶטְטּומ איִד זַא ,יִדְנעֶססיִו טְׁשיִנ ןעֶכאַמ ְּךיִז ללאָז איִז
 רעֶּבָא ,ןלעוּכ ץְלֶא ךיא לעוֶו רהיִא ייַּב,-- אָרֹומ איִז טאָה רעֶטְטּומ איִד ראַּפ
 קעוֶו ריִמ טְשיִנ ., .!ןעֶמהּומ ןייַמ ראַפ ,רעֶטעֶּפ ןייֵמ ראַפ ְּךיִא ּבאָה אָרֹומ
 ,ןעֶנאָז טראוָו ַא ייֵז טעוֶו רעוֶו ,דְנעֶלֶע זיִא רֶע !םהיִא רּונ ,ןּוהְמ סאוָו אייז
 רונ ללאָז סֶע ןנעֶו ,ָא , . .! ןעֶזאָלְסיֹוא םהיִא ּוצ סעַּב רֶעייֵז ןעֶללעוֶו אייז זַא
 -רעד ץְלַא עֶלעוֶוירְּב א ןיִא ןיֹוׁש םהיִא ְּךיִא טְלאוָו , בֹוט םֹוי ןייַז טְׁשיִנ טְציִא

 וצ ייֵרְט םהיִא ףיֹוא טייֵצ-סְנעֶּבעֶל עֶצְנאַנ ןייֵמ . ,ןרעֶביִורעֶפ םהיִא !  ןרעֶלְק
 טמאָנ ,טְׁשיִנ ְךיִא הֶנֲאַד רעֶטאָּפְׁש ראַפ - ןעֶרהאָפ קעוֶוַא רונ רע ללאָז , ןעֶטְראַו
 ...!ץעֶזייוו געוֶו ַא זנּוא ןיֹוׁש טעוֶו

 עֶדְנעֶטְסאָרְט עֶּבעיִל טֶּפֶא רונ םהיִא איִז טאָה םסֹולָׁשעָּב םעֶד .טיִמ
 ,םעַּכ ןיִא םהיִא ףיֹוא זיִא איִז זַא ,ןעֶנייֵמ טְׁשיִנ ללאָז רֶע ,טְקיִׁשעֶנּוצ ןעֶקּוק

 ראאָּפ ַא םהיִא ְךיִנ ףיֹוא טיַהעֶג טייֵקְכיִלְנאָמ .איִד ְךיֹוא איִז טאָה לאָמְנייֵא
 : ןעֶגאָז ּוצ ר ְבְראָו

 , תודֲע רעֶר זיִא טמאָנ ! גְנּנְפּפאָה גּוא הָמּומ ,עֶלעֶׁשרעֶה , טְשיִנ ריִלְרעֶפ
 -וצ ְּךיִא רעוֶו רעֶקְראַטְׁש סאָד ,ריִד ןּופ ןעֶסייֵרְּבָא ְּךיִמ לליוו ןעֶמ רהֵעָמ סאוָו זַא

 ןעֶלהאָצרעֶד ןעֶרייֵל עֶרעֶזנּוא ְךאָנ ןללעוֶו ריִמ , טְשיִנ ְראָז , ריִד ּוצ ןעֶפְקאוַועֶג
 ,קְנעֶדעֶג .. ןרעֶלְקרעֶר ץְלַא עֶלעוֶורְּב ַא ןיִא ריִד ךיִא לעו ןעֶנְראָמ ! ןעֶדייֵרְפ ןיִא
 * ,,,!תודע רעֶזנּוא זיִא טטאָנ

 רעֶטְטּוט איִד ויִא טְדעֶרעֶגְסיֹוא רעֶטְראוָו איִד ְּךאָנ טאָה איִז רעֶדייֵא רונ
 אייז זיִא רעֶטְטּוט איִד זַא ,טְכאַדעֶג טאָה ןעֶלעֶרְיִט נּוא ,ןעֶמּוקעֶגְנייַרַא קירוצ

 ּוליָפֶא טְרעֶלְקעֶג טְׁשיִנ ראָנ םעי טאָה עֶלעֶדְניַרְּב ׁשְטאֶח ,רֶׁשֹוח סיִּפִע ןיֹוׁש
 -ראָּפ דְלאַּב רֶהיֵא עֶלעֶריִמ טאָה ןעֶמהעֶנוצְסיֹורַא רעֶטְטּומ רעֶד ייַּב דַׁשֶח ןעֶד
 ץְלַא אָז טאָה טְציִא זיִּב םאוָו ,רעֶמעֶפ םּוצ רהיִא טיִמ ןעֶהעֶנ ּוצ טְנייֵלעֶג

 .חַסָּפ לֶש ןֹורֲחַא זיִּב--יֹוזַא גּוא ,לאָמ םֶרעֶדְנַא ןייֵא ףיֹוא טְנייֵלעֶגְּבָא -
 בֹוט םֹוי ץְנאַנ ַא ראַּפ ויִא רֶע זַא ,טְנאַמרעֶד ְךיֹוא ְךיִז טאָה עֶלעֶׁשרעֶה

 לאמנייא
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 יֹזַא םהיִא טאָה רעֶנעֶי ׁשְטאָח ,ןעֶזעוֶועֶג טציִנ ץיִּבר ןעֶטּונ ןייַז ייַּב לאָטְנייֵא

 יב טְגועצצ ןעֶצְרעֶה ץעֶצְנאַנ ןפ םהיִא טאָה רֶע גוא ,ןעֶטעֶּבעג ְךלְרנירְפ
 . ןייַז ּוצ םהיִא

 בֹוט םוי ץְנאַנ ַא ְךאָנ ןיִֵּב ְּךיִא ,ןעֶהעֶג קעוֶוַא טְציִא ְךיֹוא לי ָךיִא --
 קעוֶוַא טְלאָועֶג נּוא ,טְגאָזעֶג רֶע טאָה ן ןעועֶועֶג טְׁשיִנ הָניִׁשְי שאר םייַּב

 . ןעֶהעֶג
 םעֶד טְלהאָצרעֶר ןעֶלעֶריִמ רֶע טאָה בֹוט םֹוי גאָט עֶטְסרֶע איִד ןיִא ְךאָנ

 -רעֶּפ דעֶד רקֲע םעֶד ןופ טאָה רֶע ׁשְטאָח נּוא ,םהיא ּוצ טייֵהייֵרְט  םניִבָר
 תֶכיִׁשֵי שאֹר רעֶד ְךֶרֶע--ַא סאוָו טְלהיִּפעֶנ עֶלעֶריִמ טאָה ןעֶנעויטסעֶדְנּופ , ןעֶגיוִוְׁש

 :טְנאָזעֶג נּוא ןּוהטעֶנ ּפאַח ַא דְלאַּב טְציִא ְּךִז איז טאָה רעֶּביִראַד ,,טְנייַמ

 !ןעֶמְמּוק קידּוצ ןעֶללעֶו ריִמ זיִּב , ןעֶּביַלְּב אָד טְזּומ היא ,ןייג --
 ְךאָד זיִא ריִד ,,ןעֶּבעֶנעֶגּוצ עֶלעֶרְנייַרְּב ְךיֹוא טאָה ! אָד יִץאַט ּבייֵלְּב -

 טסעֶװ ! ןעֶנְרעֶל ּוצ רֵּפַכ ַא לייַװרעֶד אָד טְסאָה אּוד זַא ,יִהְטומְנּוא טְשיִנ
 איֵד ןעֶרעֶו איִז ללאָז ןעֶקְנּועֶגְנייֵא -- ּבּוטְׁש ןפיֹוא ןעֶּבעֶג גנוטְכַא בָנַא יִקאַמ
 ףא ּבאָה ְּךיִא סאָו ׁשְטאָה טנ ! קירוצ טיִנ ראָנ טְמּוק איִז איו ,טְסניִד
 ! ְךיִד טעֶּב ְךיִא ,אָד ןיֹוׁש ּבייֵלְּב - ןעֶזאָל ּוצ ּבּוטְׁש איִד ןעֶמעוֶו

 עֶטְצּפעֶּב ןאָׁש עֶללַא רעֶּביִא ץעֶּביְַּבעֶג ןיללַא , ןעֶּבילּבעֶג זיִא רָע
 ןייַז סאוָו ץֶלַא ןעֶראוָועֶג םהיִא זיִא רעֶייֵהְט גּוא ּבעיִל איו ,ְּךַא . , . ןרעֶטְמיִצ
 לאָט ןעֶטְּפרִע םּוצ ןעֶלעֶרְיִמ רֶע טאָה ׁשיִט םייַּב טְראָד ןָא ,.,! אָד טהעֶז גיֹוא

 םיֹוא טְראָה ְךילְדנייַרְפ א לאָמ ןעֶטְסרֶע םּוצ םהיא טיִמ איִז טאָה אד ..ןהנְועֶג
 דְנאַה רהיִא טיִמ רֶע זיִא --רֶע טְנאָטרעֶר --לעֶניִּפְׁש םייַּב טְראָד נּוא .,טְרעֶרעֶנ
 רֶלאַּב טאָה נּוא ןעיִרְׁשעֶגְביֹוא םלאמאד יע טאָה * עֶלעֶריִב,.. ןעֶננ טְׁשעֶנ דְנאַה ןיִא

 טְלהיִפ רֶע גּוא .,,ןעֶראוָועֶג טיֹור זיִא םיִנָּפ סאַלְּב ןייַז איוִו ןעֶהעֶורעֶד לעֶניִּבְׁש ןיא
 רֶע סאוָו ,רעֶּפְראָק ןעֶצְנאַנ ןייַז ןיִא ןעֶטְטיִצ םהעְנעֶגְנַא סנעֶי רעֶדיוִו טְציש
 רעֶדיװ טְציִא ְךיִז טקּוק ,לעֶניִמְׁש םּוצ ּוצ טהעֶנ רֶע .טְלהיִפעְנ םִלאַטאַד טאָה
 ְךאָנ גוא ,ןעֶועוֶועֶג סלאמאד זיִא רע איו ססאַלּב יֹוזַא ְךיִז טהעֶזְרעֶד נּוא ,ןייַא
 ,רעֶטעֶּפ םייַּב טראד זיִא איז .. רֶע זיִא ןייֵללַא ,ןייַללַא רּונ - רעֶסְסאַלְּב רֶׁשּפֶא
 ,ּבֶא ְךִז טרהעק רֶע .., רהיִא טיִמ טְציִא טְדעֶר רֶע סאָו טטאָנ סייוֵו גּוא
 ְבװ הָצֵעץַא טְלאָו רֶע איוִו ,םּורַא רעֶמְטיִצ ןרעֶּביא ןעֶפיֹול ןעֶניֹוא עֶנייז
 . ןעטיהרעפ ּוצ איִז דייֵר ס'רעמעֶמ םעֶר ןופ

 ְךֶל טְזאָל לעֶמיִה געֶרְּב םייַּב :טהעֶז גּוא רעֶטְסנעֶפ םוצ ּוצ טהעעָנ רָע
 איר
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 ןתז איד ,טְכאַד םהיא . ןעֶקְלאָו עֶצְראַוְׁש :ְראַּכ ַא רעֶטְּוא ּנאָרַא ןנז איד
 ןעֶנעֶועֶג ַא ּוצ םהיִא טְקניוִו איִז איו ְךייַלְג ,םהיִא ּוצ ְךיִז טְנייַנ גוא ְּךיִז טְניִו
 . ןעֶצְראַה ץפיֹוא רעֶוְׁש גוא יִהְטּומְנּוא םהיִא טְרעֶֶו סֶע . ןעֶטייַו ןּופ םּורעֶנ
 ןיִא זיִא יִצ טְׁשיִנ םייַו ְּךיִא,-- קיִרּוצ גוא ןיִה רֶדֵח ץרעֶּביִא םּוא טהעֶָנ רֶע
 רעייֵהְט גּוא ּבעיִל יֹוזַא ריִמ ללאָז סאוָו ,אָד טְסאַלאַּפ אזַא ּוליִּפֲא טְלעוֶו רעֶצְנאַנ

 ראָנ נוא --ךיִז וצ רֶע טְדעֶר--!רעֶמְמיִצ סאָד איוִו ,זיֹוה סאָד איִו לאָמ ַא ןייַז !
 טְׁשיִנ זיִא סֶע גוא טהעֶנרעֶפ איִז ,עֶגיִרהיִא סאָד ְּךיִז טּוהְט ןנּוז איִד .,,טְשיִנ

 ,ןנּוז עֶגיִטְכיִל ַא .. ןנוז ַא ריִמ ןיִא ְּךיֹוא טהעֶנרעֶפ ,רהיִא טיִמ סאוָו הָנֲאַד רהיֵא

 יֹזַא היִרְּפ רעֶד ןיִא טאָה ןנוז איִד ּואו טְראָד ןּופ נוא ....! ןנז עֶּבעיל ַא
 טְקעֶד נּוא סיֹורַא טְכאַנ עֶרעֶטְסניִפ איד טְציִא ְּךיִז טְקּור  ,טְנייֵׁשעֶנְפיֹוא .ניִטְכיִל
 עֶרעֶטְסניֵפ איִד ,ְּךַא ..!טְלאק יֹוזַא ,ניִרָעיֹורְט יֹוזַא לעֶטְדאָטְׁש עֶצְנאַנ םאָד ּוצ
 ...ןָּדיִמ איִו יֹוזַא טְציִא איִז טְקעֶרְׁש ְּךאָנ ןעֶמעוֶו ! טְכאַנ עֶניִדעֶבאָו עֶטְלאַק
 עֶניִדניִז איִד ּוצ הָמֹוד ְךָאְלַמ רעֶד טְציִא רֶׁשֵּפָא טייֵרְׁש *1 הָלֹואְׁשַל םיִעָׁשְר ּובּוׁשא
 עֶמְמיִטְׁש איִד טְציִא ְךיִא ראָה סאוָו ראַפ ,טְניִרניִזעֶג טְׁשיִנ ּבאָה ְךיִא ; תֹומְשְ
 - !קיִרּוצ , ןְדֵעןַנ םיֹוא ,בֹוט םֹוי םיֹוא ,.,1קירוצ ,קירּוצ : טייַרְׁש םאָו

 םעֶנעֶי ןיִא זױה ןעֶּבעיַל ןעֶניִטְכיִל םעֶד ופ 1 ןהעָנ קיִרוצ ְּךיִא ללאָז ןיִהאוָו
 .י.וׁשְרְדָמַת-תיֵּב ןעֶניִרֶעיֹורְט ןעֶמעֶרָא

 , ןנעֶד סֶע טְדאַׁש ןעֶטעוֶו . . !ןעֶהעֶנ טְׁשיִנ ןיִהַא רהֵעָמ ןנאק ךיא .,ןייֵנ
 טְראָטְׁש ,זָנּוא טְזאָל ? סעֶטהּומ ,ס'רעֶטעֶּפ ,רהיִא טְליוִו סאוָו ? אָד ןיִּב ְךיִא זַא

 ןעֶנייַז טְכעֶלְׁש ,ּךַא ו ןְרעוִנ רעֶזְנּוא ןיִא גְנאַלְׁש איִר טְׁשיִנ טייַז ,טְשיִנ זְנּוא
 רעֶוְׁש יֹוזַא ןעֶנעוֶו עֶנייַז לאָטְנייֵק זיִא ריִמ -- ? טטאָנ נּוא ....ו ןעֶׁשְנעֶמ איִד
 לָש ֹונֹוּבִר , טְׁשיִנ ּוטְסלליוִו . , . ! טְציִא איוִו , ןהעֶטְׁשרעֶּפ ּוצ ןעֶזעוֶועֶג טְשיִנ

 תעַרַה ץֵע ןּופ ריִט טאָה סאוָו הָׁשֶא איִד יִא ןְדֵע-וַנ יִא ןעֶּכעֶנ ריִמ , םֶלֹוע
 ריִמ  ּביִנ רּונ ,ןעֶנאַד ןּופ קעוֶוַא העֶג ְךיִא , סיֹורַא העָג ְּךיִא ,טונ ?טְגְנאַלרעֶד
 ריִמ ראַפ ןייַללַא ללאָז ְּךיִא ,הָמְכָח ,טְפאַׁשְנעְֶסיִו , תַעַד ריִמ ּביִנ ! ןעֶלעֶריִמ
 ּוצ רַעַצ נוא ןעֶגְנאָּב ןייַט , ריִמ ּביִנ תֹוחֹוּכ ! ןעֶניִפעֶנ ןְרֵע-ןֵנ ַא רהיֵא ראַפ נּוא

 -.!טְׁשיִנ ְּךיִא לליִו רהֹעָמ ,טְׁשיִנ ְּךיִא טעֶּב רהֵעָמ ,ןעֶנאַרְט רעֶּביִרַא ןעֶננאָק
 יעָגְסיֹוא דנאָו רעיִּפ איִד ראַּפ ץְראַה רעוֶוְׁש ןייַז אָד טאָה רֶע דְנרהעוֶו נּוא

 נּוא ,טְׁשראָפעֶג עֶציִנעֶמעֶלְּפ רהיֵא עֶמֶהומ איד ,רעֶטעֶפ םייַּב טְראָד טאָה ,טְדעֶר

 ןֶניִרעֶּביִא-ןיַא ןופ , טְראוָו ןעֶכיִלְדניירְפ וצ ַא ןופ סאוָו ,טְלהאָצרעֶד םיִלָשָמ ְּךַכֲא
 ׁשְטאֶה ,ןעֶניִוְׁשעֶג נּוא טְראָהעֶג ץְלַא טאָה עֶלעֶריִמ .. ןרעוֶו הָליֵלָח ןגאק-קוק -

 רעֶטעֶפ רעֶד . ןרעֶרָא עֶללַא ץופ ץִז טְסיִג טולְּב רהיא זַא ,טְלהיִפעֶג טאָה אָז -
 טאה
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 עג ןעֶשרעֶּבייַו םניִא טְשיִמעֶגְנייַרַא .ְּךיִז טייהנהאְועֶג ןייַז ןעֶנעֶג טְנייַה טאָה
 עֵלְׁש ַא,-- טְנאָקעֶג טאָה רֶע לעיפיוִו טְלעֶדיִועֶג ןעֶלעֶׁשרעֶה טאָה גוא ,ּךאָרְפְש
 ּוצ ךאָנ םֶהיִא זיִא בצֹק רעֶד ְךורָּב- טְנאַועֶג רֶע טאָה !טְׁשיִנ ראָנ ַא ,רעָּפ

 רעֶו ןעֶזייוַו ןיוׁש םהיֵא טעוֶו ְךּורָּב ,ּונ ,ּונ ! סאַּפְׂש ַא ,רעֶפיֹורְגַא טייל ַא . . , גיִנעוֶו

 אזא ףיֹוא הֶוָּנִמ ַא ,ץעֶנְכעֶרְּבֶא םהיִא טיִמ יִקאַט ְךיִז רֶע ללאָז ,זיִא רעֶטְלֶע
  ץאַקְ

 ונ טאָה גוא ,ןעֶנייוְׁש ּוצ ןעֶראָלרעֶפ ַחּכ ןעֶצְנאַג ןעֶד ןיֹוׁש טאָה עֶלעֶרְיִמ
 : טְרעֶרעֶגְפיֹוא ןעֶסְפאַלעֶג

 רהיא טייַז סאוָו ,ןּוהְטעֶג טְׁשיִנ ראָנ רֶע טאָה ,רעֶטעֶפ ,ְךייַא רעֶּבָא --

 ? םִעַּכ ןיִא
 נייֵרַא ליֹומ ןיִא דְראַּב ץיּפְׁש ַא רונ ,טרעוֶוְטנָאעֶג טְׁשיִנ טאָה רעֶטעֶפ רעֶד

 קוק א ןעֶלעֶריִמ ףיֹוא גוא ,תֹונְמֲהַו ןהֶא ראאָה עֶטְראַה איִד ןעֶסיִּכעֶג ,ןעֶמּונעֶג

 יִּב אוד או קיִלְג ייד: ןעֶגָז טיִמרעֶד טְלאָעֶג טאָה רֶע איו ְךילְ מעג
 ,ןעֶׁשְטאַּפְסיֹוא ןעֶקאַּב עֶרְייֵּב ְךיֹוא ריִד ְּךיִא טְלאוָו טְׁשיִנ זַא ,טְסאַנ ַא ריִמ ייַּב
 , ןייַז טְשיִנ אֵייַטְלּוה ןייק טְסללאָז

 -םיֹורַא טְׁשיִנ טְקראַטְׁשעֶג טראָפ ְּךיִז גוא 2 קוק ןעֶד טאה עֶלעֶריִמ

 ץְלַא טּוניִמ רעֶדעֶי טיִמ רהיִא ןיִא זיִא ץְראַה סאָד רּונ ; סעַּכ רהיִא ןעֶזייוַו ּוצ

 .ןערָאוָועֶג רעֶטְמעֶלְקהעֶפ גוא רעֶרעוֶוְׁש
 ןטיִמ זיִא עֶלעֶריִט ןנעוֶו טְגאָזעֶג ןעֶלעֶרנייַרְּב וצ רֶע טאָה , ּוטְסראָה

 ,קַהָּפַא הטרעוֶו טְזיִּב אּוד -- ןייַרַא רעֶמְמיִצ רעֶדְנא-זַא ןיִא רעֶדְניִק שיִרעֶטעֶּפ

 טְפראַדעֶּב טְסאָה אּוד רעֶּבָא ,לָכֵׂש ןעֶשרעֶדְניִק טיִמ דְניִק ַא זיִא איִז 1 איז טְשיִג
 ארומ ּבאָה ךיִא , ןעֶדעֶר איוִו רהֹעָמ טְנאָז ס רהיִא ןעֶגי ַנְׁש טאָד -- ! ןייַז רעֶניִלְק

 ...!ןעֶרהאַפראק טייוַו ּוצ םֶהיִא טיִמ ויִא איִז

 ,דָניֵק רהיִא גּוא ּיִז ןרעֶוְטנָארעֶּפ ,ןראוָוְׁש ְךיִז טְבּורְּפעֶג טאָה . עֶלעֶדְניַרְּב
 - טֶרעֶר טְואָלעֶג טְשיִנ ראָנ איִז טאָה רעֶטעֶפ רעֶד רעֶּבָא ,ןעֶלעֶׁשֹרעֶה ְךיֹוא
 ְךיִא ןעֶדייֵפ ,ןעֶיַרְׁשעֶנ רֶע טאָה ן ןעֶׁשְטאַפ ּוצ ןעֶקאַּב איִד םהיִא לעֶו ְךיִא
 נא ,ןעֶכאַמ הָלָדְבַה ריִד ּוצ דֶלאַּב העָנ ְךיִא ו ןעֶניִפעֶג טְׁשיִנ םהיֵא לעו

 .יי! ןְּדורָּב גוא ריִמ ןעֶעיווְצ לֵרְבֶה םעֶד ןעֶססיִו ןיֹוׁש טעֶו רָע
 טאָה איִז ,גיִדְנעֶראָה סאָד טְרעֶטיִצעֶג םיִּפ גּוא רְנאָה ןעֶּבאָה ןעֶלעֶדְניַרְ

 -רעֶד םהיֵא ןנאק רֶע ,םהיִא ףיֹוא אֵיִשֹק ַא,--.טְנעקעֶג םעַּכ םרערּורְּב רהיֵא
 ראָה ַא זיִא רֶע זַא ,אֵי ְךאָד םייַו איִז ,,לֹוּבְלִּב רֶקֶׁש אֵזַא גוא -- !ןנְרַה
 ןעֶמ לליִו סאָו גוא !ןָא טְרעֶר אֵציִנאַיֶּפ ְךורְּב סאוָו עֶלאַמ ,גירלוש טְשיִנ

 ךיבענ
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 ליִפָא לאָז סֶע ןעֶזאָלרעֶר טְשיִנ רהאט ְּךיִא ,,ןייֵנ -- ז ןעֶלעֶיִּמ ןופ ְךיִבעֶג
 זַא ,טייֵלְסנאַמ איִד ןעֶנייַז תֹויַח עֶדְליוִו יִקאַּט !ןרעֶו טְמיִרְקעֶג ראאָה ַא םֹהיִא
 "ןןָא אייֵז טֶּפאַח הףֹורְּט רעֶד

 ןופ ללִּטְׁש עֶלעֶרְניַרְּב יז טאָה ,ןעֶזאָלרעֶד ּוצ  טְשיִנ לאַדְנאָקְפ ןייֵק ּוצ
 . ןעֶּכאָלעֶג םייֵהַא זיִא גּוא טֶּפאַחעֶגְפיֹורַא ּבּוטְׁש

 -רעָּביִא ַא איוִו איִז טאָה !ןעֶנאַד ןוּכ םיֹורַא רעֶכיִנ  ,ןהּוז ןייֵמ  תעָנ --

 ראַּפ - ןייַרַא ּבּוטְׁש ןיִא זיִא איִז איו םָּכיֵּת ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶלעֶׁשרעֶה עֶנעֶקרְׁשעֶג

 יה !רעֶצ לעיֵפ יֹוזַא םֶטּונ ןייט ראַפ ? םֶלֹוע לֶש ֹונֹוּבִר ,ריִמ םִע טְמּוכ םאוָו

 ? דיִד ןנעק ְךיִא גנאַל איו ןעֶזעֶועֶג בִיִקְמ ְךיִר ּבאָה ְּךיִא סאָו ,טְניְִניִזעֶג ְךיִא
 רהיִא ןיֶא גאָט רעֶרעֶי זַא ,גיִדְלוׁש דָנֵה שונ ןייַט ְךיִּבעֶנ זיִא סאוָו נּוא
 : 1 ! ןעֶדאָּב ְּךיִז טול

 . טקְוקעֶגְנָא ןעֶקָאַרְׁשרעֶר איִז טאָה עֶלעֶמרעָה
 טְכאַרְּנעֶגְּפיֹוא ריִד ףיֹוא רעֶדְורְּב ןייַמ טאָה ךּורָּב ,טְׁשיִנ ְךיִז רעֶדְנּואוו --

 ןנאק רֶע ,ץעֶנאַד ץפ ץעוֶוַא רעֶסעֶּב העג -- אָמָּהְסִמ תּוליִכְר טיִמ ,ןעֶּעִל טיִמ
 . עֶרֶליוו ַא הָיָה ַא ְּךאָד זיִא ליִּב-םֶנאַמ ַא , ןעֶנאָלְש ןעֶפְראוַו ְּךיִז נוא ןעֶמּוקנָא

 ְךִז טאָה טּולְּב םאָרטְׁש ַא נּוא ,ןעֶירְשעֶגְפיֹוא עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ! ןעֶגאָלְׁש --
 . ןיירא םיִנָּפ סאלּב ןייז ןיא ןּוהְטעֶנ םּונ ַא םהיֵא

 ייֵמ , והְמ ריִד טעוֶו רֶע סאָו ,ןעֶנעֶנעֶנעֶּב טּטנעֶלְׁש איִד ריִט לְלאָז -
 רונ ייֵז םעּכ ןיִא זיִא רֶע תעַּב טֶא ,טסאָרְטעֶג םהיִא עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה ! ןהז

 , ןעֶדעֶר ץעֶואָל ּךיִז ,ןעֶלהיִקְּבִא ְּךיִז טעֶו רֶע ,טְשיִנ ןעֶגיֹוא איִד ןיִא םהיִא
 איו ,ןרעֶו םיִקַּת רהעָמ ְךאָנ םהיִא ייַּב דְלאַּב טְסעֶֶו אוד זַא ,ןעֶהעֶז ּוטְסעוֶו
 סאו ,טְלעוֶו רעֶנעֶי ףיֹוא ןעֶּבאָה ְּךיִא ללאָז םיִבֹוט םיִציִלְט עֶכְלעֶזַא 1 טְציִא זיִּב
 סאָו ! ןעֶלעֶריִמ עֶטונ ןייַ ןיִא גוא ריִמ ןיִא , אָד טְסאָה אוד םיִציֵלְט עֶמּונ ראַּפ

 םעֶר רָב ְךיֹוא רָקְּפָא ץֶניֹולְנ ריִּמ 1 טְׁשיִנ יֵאְדַוַא ךיד ןעֶננעֶק) ריִמ ,,זיִא
 ? טְדעֶר רֶע סאוָו רֹוּכָׁש

 טיִמ עֶלעֶׁשרעֶה טאָה !דֶמֶח רעֶייַא ראַפ ,עֶלעֶרְנייַרְּב ,ּךייַא קְנאַד ְךיִא -
 ,קעוֶוַא העֶנ גּוא ְךייַא ּביֹולְנ ְּךיִא ,טְדעֶרעֶגְפיֹורַא ְּךיֵלְדנָע עֶמיִטְׁש עֶנעֶכארְּנּוצ ַא
 טאָה ,ְךייַא טעֶּב ְךיִא .. ןעֶהעֶנּוצקעוֶוַא יֹוזַא ןֹייִוַּב ןעֶד טּונ להיִפ ְךיִא ׁשְטאָח

 טעֶװ רעֶרורְּב רֶעייא זַא , ְּךאָנ ףאָה ְךיִא ; ריִמ ףיֹוא הָנָׁשֲחַמ עֶטְנעֶלְׁש ןייֵק
 ! ןעֶּבאָה ּבעיֵל לאָמ ַא ְךאָנ ְךיִמ

 ַא ראַפ סאָו ,ןעֶּבאָה ריִמ ןופ טטאָנ ללאָז הָנָׁשֲהַמ עָטְנעֶלְׁש אזא -
 ןיימ ,ןעֶנְראָמ --טְגאעֶנ עֶלעֶרְשיַרְּב טאָה  ריִד ןופ ּבאָה ְךיִא הֶבָׁשֲחַט עֶטְכעֶלְׁש

 ןהוו
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 חְליֵלְח טיִּב ,ּבארַא טְשיִנ ְךיז ייֵּב ללאַפ .ריד ךאָנ ןעֶקְִׁש ְךיִא לעוֶו , ןהח
 ..!ןעֶמּוקנָא ןעֶרייַּב זְנּוא גאָמ ,ריִד ׁשֶניוִו ְּךיִא סאוָו נּוא ,טְׁשיִנ רעֶדְנעֶלֶע ןייק

 .ןעֶמּוקְנָא טְׁשיִנ ללאָז רֶע רעֶטְטיִצ ךיִא , רעֶביִג .עֶשֶז-העֶג
 -עָג קוק ַא ּבּוטְׁש ץפיֹוא לאָמ ןעֶטְצעֶל םּוצ איִװ ְּךאָנ טאָה עֶלעֶׁשרעֶה

 םהיִא זיִא סאוָו ץְלַא טיִמ ןעֶגְנעֶזעֶג טְלאוָועֶג ְּךיִז טלאָו רֶע איוִו ְךייֵלְנ ,ןּוהְּט
 . ןעֶראוָועֶג רעֶייֵהְט נּוא ּבעיִל יֹוזַא אָד

 עֶרְנרעֶטיִצַא טיִמ טְרעֶרעֶגְסיֹוא רֶע טאָה ! ןעֶלעֶריט עג רֶעייֵא טְסיִרעֶג -
 ,גיִדְניִז גוא טְכעֶלְׁש ןעֶנייַז איִז טְׁשיִנ נוא ְךיִא טְשיִנ זַא ,רהיא טְגאָז ,עֶמיִטְׁש

 =! ןעֶניֶנרעֶפ טְׁשיִנ קיִלְג ןייַז ןרעֶדנַא ןעֶד ןעֶנאָק סאו ,םִע ןעֶנייז ןעֶשְנעֶמ איִד רּוג

 טאָה רֶע רונ , ןהעֶזהעֶד ןרעֶרהִט ןעֶגיֹוא עֶנייֵז ןיא יּךאָנ טאָה עֶנעֶדְניַרְּב
 זיִא גוא ןּוהְמעֶג סיִר ַא דְלאַוְנ טיִמ איוִו ְךיִז , טְנעֶפָאעֶנ ריהט איִד ַחֹּפ טיִמ
 , םיֹורַא ססאַנ ןפיוא

 עֶרהיִא טיִמ עֶמְתּוט איִד גוא עֶלעֶריִמ זיִא םּורַא הָעָׁש לייֵהְטרעֶּפ ַא ןיִא

 . ןעֶמּוקעֶג רעֶדְניִק
 ריִמאָּט  ,גיִהּורְנּוא טְנארַפעֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה 1 רעֶטעֶּפ רעֶד זיִא ּואוו --

 .טְגעֶגעֶגעֶּב ןעֶלעֶׁשרעֶה טיִמ ּךיִז רֶע טאָה
 טאָה ,קיִנואַרפְפיִא ןעייִנ ןעֶד טימ טְגעֶגעֶנעֶּב ְךיִז טאָה רעֶטְלַא ןייֵמ -

 ,טְרעֶוְטנָאעֶג עֶמהּומ איִד טאָה . ןעֶדעֶר טְללעֶטְׁשעֶנְּבָא םהיִא טיִט ְּךיִז רֶע
 -עֶג עֶלעֶרְנייַרְּב טאָה -- ּוצרעֶהַא ןעֶטעֶּבְנייַרַא יאֵדַו ַא םהיִא טעֶו רֶע -

 ראַּפ הֵּכְרָח ַא -- ןעֶטעֶּבעֶג ןעֶלעֶרְיִט איִז טאָה ,רעֶטְכאַט ןייַט ,ּוצ ּביֹולק - טְנאָז
 דֵּבַכְמ םהיִא סאוָו טיִמ אֵטְׁשיִנ טיִיִפְׂש לעֶסיִּב א ּוליִפֲא זיִא ריִמ ייַּב  ןֹודָא-זַא

 ׁשיִפ ריִמ ייַּב ןעֶטְמּוק לליוִו רֶע ,ןעֶנאֶלׁשעֶגְנָא גנאַל ךאָנ ריִמ טאָה רֶע -- ןייַז ּוצ
 איד טיִמ זיִא ןעֶמ זַא ,רעֶכייֵלְג רונ ,טְׁשיִנ ּולינֲא ןהיִא ְךיֹרְּב ּךיִא - ןעֶמְסֶע
 , טונ טייַל

 -יִא םעֶד ןהֶא ןיֵללַא ןעֶטּוקעֶגְנייַרַא רעֶטעֶּפ רעֶד זיִא םורַא עֶלייַו ַא ןיִא
 זיִא עא ,טְכאַמעֶג הֶלָרְבַה ,טְנעֶואַדעֶגְּבָא ביִרעמ דְלאַּב טאָה רֶע ,ץיִנואַרְּ
 וצ א  רעֶטְסעֶוְׁש ןייַז ּוצ ןעֶזעוֶועֶג ְךיִלְטראָצ יֹוזַא ,םּונ יֹוא הֶלְדְבַה ְךאָנ
 טרעוֶוטנָארעּפ ְּךיִז גוא ,ןעֶטעֶּבעֶג הָליִחְמ ןעֶלעֶריִמ טְסּבלעֶז טאָה רֶע נוא ,ןעֶללַא

 , רעֶר עֶגיִרהיִרְפ עֶנייַז ראַפ

 ,טְׁשיִנ ְךיֹוא ץאַנייֵׁש ןייק ,רֶע טאָה תֹולֲעַמ ,תֶמָא זיִא תֶמֶא םאוָו -

 ןנעֶװ .טְגאָזעֶג רֶע טאָה ,רעֶדְניִק עֶניִטְניֵה ףיֹוא םעַּכ ןיִא ןיִּב ְךיִא טאַלְנ רּונ
 םיִקְסַע ,ןעֶצְטוּפּוצְסיֹא ךיז ןעֶניִז ןיִא ןעֶנעֶלעֶג ןעֶרְקאָי עֶנעֶו ןיִא זנּוא זיִא

 ןעבאּה



 .קצנעמאנצ: += = =

 שךורָּב יִקאַט טאָה רָע :רָׁשֹוח םהיִא . ןיִּב ְּךיִא טְסנייַמ  ְּךעֶלְדייֵט טיִמ ןעֶּבאָה
 , טְׁשיִנ טייַװ יוזַא ,הָליִלָח ?טייַרְׁש ךורָּב איו טהעֶרְדרעֶפ ףְּפאָק ןעֶד לעֶרייַמ

 זיִא םֶנעֶגיִרְּביִא ,טְׁשיִנ ןיֹוׁש גוט םאָד נּוא ,טאַהעֶג רֶע טאָה תֹוקָזְחּומ רונ

 עְנאָז וצ בִיּוחְמ ןיִּב ְּךיִא ,ךּודָׁש טְׁשיִנ ְךּודְׁש אָי ,הֶנֲאַד ןייֵט טְׁשיִנ ראָג סאָד
 ! ןעֶללאָָו ּוצ טְׁשיִנ הָריִרְּב ַא ּוטְסאָה -- טְׁשיִנ טְסלליוו , הֹעַד ןייַמ

 -ללאָו טׁשיִג ,דעֶר עֶרְנעֶטְסאָרְט עֶכייו םֶרעֶטעֶפ ןופ ,ְּךיז ןעֶבאָה ןעֶלעֶריִמ
 געֶרְּב עֶרֶהיִא רעֶּביִא ןעֶלְקיֹוק ֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶרעֶרהְט םְגעֶּפאֶרְמ עֶסיֹורְ-נידְנִע -

 | . ןעֶקאַּב עֶדְנָע
 עֶמאַזּוצ עֶלעֶדְניַרְּב טאָה ?רעֶטְכאָט ןייֵמ ,דְניֵק ןייֵמ ,ריִד זיִא םאָו -

 זיִא רהיִא רונ ; ןעֶניִהּורעֶּב ּוצ איִז טהיִמעֶנ ְךיִז נוא ,טְנאָרְפעֶג רעֶטעֶפ ץֿטיֵמ

 ןעֶקְראַטְׁש ץטיִמ ןעֶׁשאונעֶג ,טְציְִּפְׁשעֶג איִז טאָה ןעֶמ .ןעֶדאוָועֶג רעֶנרֶא ץְלַא
 טאַּפְׁש . טְנאָקעֶג טְׁשיִנ ןרעֶוְטנָא טְפּבלעֶז ,טְנייַועֶג לֹליִטְׁש טאָה איז , ניִּסְָע
 ןעֶמהּומ רעֶד טיִמ רעֶטעֶּפ רעֶד נּוא ,ןעֶּפאָלְׁשעֶגְנייַא איִז זיִא טפרֶע טְכאַנ ייַּב

 , םייַהַא קעוֶוַא ןעֶנייז
 טאָה סֶע - רעֶטְשיִמּוצ ַא איו ןעֶגְנאַנעֶגְמּוא ססאַנ ץפיֹוא זיִא עֶלעֶשרעֶה

 -- עֶּבייַלְב טְפראַרעֶּב ּבאָה ְּךיִא, .ןעֶגְנאגעְֶסיֹורַא זיִא רֶע םאוָו ןעֶסאָרְדרעֶפ םהיִא
 ןעֶקְנאַרעֶג גּוא . . ."רעֶבייֵלְג יֹזַא זיִא רֶׁשְפֶא גוא -- .טְרעֶרעֶג ךיִז ּוצ רֶע טאָה
 לעיִפ} איִד עֶלעֶריִמ טעוֶו ריִמאָּט, - ףיֹורַא ןעֶגְניִז ןפיֹוא םהיִא ןעֶנייַז + עַינ
 יי .! ןעֶּבעֶגְכאָנ רֶׁשְפֶא טעוֶו נּוא ןעֶנאָרְט רעֶּביִרַא טְׁשיִנ תֹונֹוּזּב

 רֶע נּוא * .,,! תֹודָע רעֶד זיִא טטאנ ,ןעֶראוָוְׁשעֶג טאָה איִז ! ןייֵנ ., ןייֵנא
 עֶללַא ,ןעֶהעֶטְׁש ּוצ ייַּב תֹונֹויְסִנ עֶללַא ןעֶּבעֶג ַחֹּכ םהיִא ללאָז רֶע ,טמאנ טעעָּב
 ץְלַא טהעָנ גוא לעֶסיִּב ַא ְךיִז טְגיִהּורעֶּב רע .. ןעֶנאַרְמ ּוצ רעֶּבירַא -- תֹונֹויְּב
 רעֶד נוא סיֹורְנ ְךאָנ זיִא רעֶסְסאַו סאָד ,קיִרְּב םייַּב רֶע זיִא טא .רעֶטייַװ

 ןעֶקְנאַרעֶג עֶטְׁשיִמעֶג  ..חּכ ןעֶריֵהעֶגנּואא טיִמ טְנאָרְמ נוא טְמאָרְטְש' ְךייַט
 טְּבייַרְמ רעֶװ ? רעֶסְסאַו סאָד טְסיִלְפ ןיִהאוו -- .ףפאק ץכרוד םהיִא ןעַּפיֹול
 אָד טְנאָרְט נּוא אָד טְכאק סאוָו 3 ןעֶפיֹול םעֶד ןּופ קעוֶוְצ רעֶד זיִא סאָו ?םָע
 טְנעוֶועֶּב סאוָו ,הּכ ןעֶד ןעֶנעֶג רֶע זיִא סאוָו 7 ׁשְנעֶמ רעֶד זיִא םאוָו .. 1 יֹוזַא
 ןייַרַא קְנאַנעֶג ְךילְקעֶרׁש ַא טְמּוק םהיִא גוא --! יֹוזַא ץֶלֵא סאָד טְּבייֵרְמ .נּוא

 , ןעֶמיִוְׁש קעֶו ַא ,ןעֶפְראַווצְנייַרַא ַחֹּכ ןעֶרייַמעֶגְנּוא םעֶד ןיִא ְּךיִז : ףפאק ןיִא
 ןעֶניִרְלאַעֶג םעֶד טיִמ ןרעוֶו טְׁשיִמעֶנְפיֹוא ,טייוו ןיִהַא ןרעו ןעֶנאָרְמעֶג קעוֶוַא
 ייַּב טְגאָרְפ גוא ,ְךייַלְנ נעוֶו ןייַז ְּךיִז טהעֶנ גּוא טְׁשיִנ טהור סאוָו ,טְנעֶמעֶלָע
 טדעֶר ...!טְׁשיִנ הֶריַרְּב ןייק זיִא סע ּואװ זיִא טונ איו ,ְךַא, .. טְׂשיִנ םעֶנייֵ

 יש
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 ,ןהעָג ןיֵללַא חמ ּךיִא . .  הֶריְֵּב-לעּב ַא ,ׁשְנעֶמ א רעַּבֶא ןיִּב ךיִא --ךיז ּוצ רֶע
 ויִמ ןעֶהעֶטְׁש עֶרעֶדְנַא ןעֶו הֶריֵרְּב ןיימ זיִא ּואוװ רעֶּבָא ...1 ןעֶגאָרְט ְךיִז ןייללַא
 ןָא םהיֵא טְּבייֵה םִע ויִּב ,םאִרְמְש ןפיֹוא רעֶדיִו טקּוק רֶע נוא * ? געוֶו ןיִא

 ופ עֶמיִטְׁש ַא טְראָה רֶע ,ץְלַא םהיִא טְנאַד סִע . ןעֶנְרניוְׁש ּוצ םְּפאֹק רעֶד
 -עֶג ןרעֶו ריִמ איִװ ,ןעֶלייֵא ריִמ איוִו ,טְסהעֶז, : טְנאָז סאָוָו םיֹורַא ְךייַט

 גּוא גְנּורְּפְׁשַא ,טְשיִנ הֹעָטִׁש -- טייַװ טייװ ןיִהַא ,זְנוא טיִמ ,רעֶהַא ! ןעֶּביִרְט
 סאו, ..רעֶסְסאַו םּוצ םהיִא טהיִצ טְפאַרְק עֶכיִלְכירְגעֶּבְנוא ןייֵא .גּוא *,..! ןיֹוׁש
 !ןעֶכאַמ ּוצ ףֹוס 8 ראָנ רעֶכייֵלְנ טְׁשיִנ זיִא ,ְּךִז ייַּב רֶע טְגאָרְפ 3 ןייַז טעוֶו
 װפ רֹוניִּפ ַא םיִּפִע טהעֶז רֶע ,טְכאַר םהיִא גּוא ,ףיֹוא ןעֶניֹוא איד טְּבייֵה רֶע

 ןעֶד גיִרעֶיֹורעֶט , ןוהָּטעֶגְנָא ןעֶסייוו ןיִא ,ְךֶז טְכאַד ,עֶלעֶריִמ . , רעֶמיִצְנעֶיוְפ ַא
 עֶנאָׁש איִד ןעֶטייַז עֶללַא קב טְפראַווצ דניו רעֶד  ,ןעֶגיֹוּנעֶגְּבאָרַא ףֶּכאָק

 גְנעֶל רעֶר ןיִא גיִרֲ'ֹורְמ איִז טהעֶג ןעֶכאַרְּרעֶּפ דְנאָה איִד  ,עֶדחיִא ןעֶקאָל
 טְכוז ןעֶמעֶו ,איִז טְכוז סאוָו -- . סיִּפעי טֶכּוז גוא ,ְךייֵלְנוצ געֶרְּב ץטיִמ ְךייֵט
 , םיֹוא רֶע טייֵרְׁש *! ּבעֶל ְךיִא ,אְד ןיִּב ְךיִא ,עֶלעֶריִמ , טְשיִג ךיז, . ,. 3 איז

 רונ םהיֵא ְּךיִז טאָה סאָד זַא ,ְךיִז טְנייֵצ עֶּביִא גוא ּבאָרַא קיִרְּב ןּופ פול
 גּוא טהענ ,טְרָא ןעֶכיִלְקעֶרְׁש םעֶד ןּופ קעוֶוַא טהענ רֶע , . , יֹוזַא טְכאַדעֶגְכיֹוא
 םעֶלעֶרְנייַרְּב ּוצ , ניִדנעֶלְלאָו טְׁשיִנ ,ּוצ טמוק רע זיִּב ,ןיִהאוָו טְשיִנ סייוַו
 זיִא סע , טְׁשיִנ ְּךִז טהעְז ןייֵׁש טֶכיֵל ןייֵק ,טְכאַמעֶגּוצ ןעֶדאָל איִד ,ּבּוטְׁש
 ןיֹוׁש טְקאָרְמְׁש רֶע .ןייוַועֶג ַא טְראָה רֶע ,טְראָפ טְכאַד םהיִא גּוא ..,לליִטְׁש
 { ןּוהְט גאָרְּפ ַא לעֶדייֵמְטסניִד םייַּב ׁשְטאָח ,ןעֶּכאַלְקּוצְנִא ריִהְט ןיִא םיֹוא דִנאַהַא
 ,הָמּומ רעֶּבָא םהיִא טְלהעֶפ םִע 1 עֶלעֶרְיִמ טּוהְט סאוָו 3 ןהעֶׁשעֶג אָד זיִא םאוָו

 ְךאָנ ְךיִא ּבאָה ןעֶטְכעֶג, - .ּבאָרַא קיִרוצ דְנַה עֶּטְקעֶרְטשעֶגְכיֹוא איד טְזאָל רֶע גוא
 נּוא-- םהיִא ּוצ ץְראַה סאָד טְדעֶר - ,ְךאַד ןעֶּבעיִל םעֶד רעֶטְנּוא טהּורעג ְּךיֹוא

 רֶע נוא ,טְמעֶלְק ץְראַה סאָד ,ןעֶקְיִטְׁש ןָא- םהיִא ןעֶּבייֵה ןעֶרעֶרהְמ , , ,"ז טְנייַה
 טְּביֵה םִע . ןעֶללאַפ ּוצ טְׁשיִנ תֹשָלַה ןיִא ,ןֶזאָלְּבאָרַא ץיִנאַנ ןֹּפיֹוא ְךיִז זּומ
 רונ ,םהיִא ףיֹוא ןעֶללאַפ םאוָו םעֶלְּפאָק איִד טְלהיִּכ רע ,ןעֶּפאק ּוצ ןעֶנעֶר ַא
 שוניִמ ּוצ טּוניִמ ןופ .ְךיִז ףיֹוא ןעֶנעֶגעֶר טְזאָל גּוא טְׁשיִנ םהיִא טְרעֶממיק סע

 ְךיִז רֶע טְּבייֵה גיִרְנעֶלְלאוָו טְׁשיִנ נוא ,רעֶקְראַטְׁש ןעֶנעֶר רעֶד רעֶּבָא טְרעֶו
 עללַא ציוִו ןעֶפָא זיִא ריִהְּט איִד , ׁשְרְדמִה-תיֵּב םּוצ ְּךייַלְג טהעֶנ גּוא ףיֹוא

 ; טְׁשיִנ ןהיֵא טהעָז רעֶגייֵק , ןעֶנעֶר ץפ טְקיונעְֶפיֹוא ןייַרַא טְמּוק רֶעע ,לאָמ
 ןרעֶטיִצ םִע ,ְךאַוְׁש גּוא דעיִמ ְּךִז טְכהיִפ רֶע .עֶללַא גְנאַל ןיֹוׁש ןעֶפאָלְׁש םִע

 ףְפאַק רעֶד רעֶּבָא :טֶהּורְּבֶא ןעֶצְסעֶו ּוצ ְּךיִז טְכּורְּב ,םיִפ גוא דְגאָה םהָא
 שהור
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 םהיִא ןעֶמּוק םִע .ןעֶמעֶלְק ּוצ ףיֹוא טְׁשיִנ טְרעֶה ץְראַה סאָד ןּוא ,טְשיִנ טהור
 -עֶג עֶניִרֶעיֹורְט איד ְךיִז טְנאָמְרעֶד רֶע ,ןעֶניִז ץְפיֹוא ףיורַא ןעֶקְנאַרעֶג רעֶדְנעֶזיֹוט
 ןיִא טְציִא םיִא טהעֶז רָע ,טְֶכאַד םהיִא ,"ל'ָתיַּבַה-לַעַּב, רעֶנְליוִו םיָנּופ .עַּטֶכיִׁש

 ירָיֹוְּט ןּוא טְכאַרְטְעפ ,ןֶקְנּועֶגְבאָרא םֶּפאָק ןעֶד .גיִדְנָהעֶגְמּוא .ׁשֶרְרַמַה-תַּ
 טְלהיִפ ! ְךיִז טּוהְט ןעֶצְראַה ןיִא ריִמ ייַּב סאוָו רעוֶו םייוַו ,-- םיִנָּפ ןייֵׁש ןייַז זיִא

 ,דייֵר םֶל תִיַּבַה-לַעַּב םעֶ טְרעֶה רֶע--םהיִא טְכאַד *,? דייל ְךיִא לעיִפיוִו רעוֶו
 ןעֶלְמאַטְׁש '!רעֶגְרֶע ְּךאָנ רֶׁשְפָא זיִא ריִמ ...1 להיֵפ ְךיִא + , םייַו ְךיֶא,

 ןעֶגְניִז ּוצ ליִטְׁש נול ןַא בייה רֶע ןּוא ,םיֹורַא דְנעֶרעֶטיִצ עֶּפיִל = ֶכעֶׁשְרעֶה

 דְנעֶר ןהיִ ןּוא רעֶראְַׁש עֶפיִט ץלַא ע עֶמיְִׁש יי טְרעוֶו םּוניִמַא

 ןּוא ֶמּוְראָב - ,טְּפאַחעֶגְפיֹוא ףאָלְׁש ןּופ םיִרּוחַּכ הָבִׁשְי עללַא  ךיִז ןעֶּבאָה

 , טְקּוקעֶגְנַא רֶליוִו םהיִא ןוא ,םהיִא ּוצ ןעֶפאַלעֶג אּוצ אייז ןֶעייֵז עטעקאנ ֶּלאַה
 העְז , ןעֶקאַרְׁשְרעֶד רעֶנְליִו רעֶד טְגעֶרְּפ ? עֶלעֶׁשְרעֶה , ריִד זיִא סאוָו--

 טֶגְניִז ןוא ,טיִנ טְרעֶוְּטְנִע עֶלעֶׁשְרעֶה -.טזיּב אוד םסאנ טְקייועֶגְסיֹוא איוו

 רעֶגְליוו םעֶד טְלאַּפ רֶע ,ּבֵא עֶממיִטׁש איֵד ְךיִז טְסייֵר גְנּולְצּולַּפ ,רעּמייוַו

 טְנייֵוֵו ּוצ ןּוא ,לעּפקַא סרָבַח ןייַז ףיֹוא טְכיִזעֶג ןייז ּוצ-טְקיִרְד הלאֵה ץָפיֹוא

 ןייז ליִװ ,טְשיִמּוצ טְרעֶוֶו רעֶגְליִו רעֶד ,םיִלֲח ןעֶטְפאַהְפפְמאַרְק ַא טיִמ ְךיִז

 עֶרְנעֶרעֶּטְּטיִצ עֶטְלאַק איד םהיִא טקירד ,םהיִא עֶלְג ,ןעֶגיִהּורעֶּב רָבֵח ןעֶּבעיִל
 : עֶניִרעֶּביִא איִר אּוצ טייַרְׁש ןּוא , דְנאַה

 + רהיא טהעֶטְׁש סאָו , םיִרֹומֲח ! רעֶפְסאַוַו טְלאק ,לעֶסיִּב ַא .רעֶסְסאַוו-

 ַא ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב ןעֶצְנאַג ןיִא : ןעֶקּורְט זיִא רֶע ,רֹויָּכ םוצ ןעֶפיֹול עלֶלַא

 ּוצ םאוָו טְׁשיִנ ןעֶסייוֵו ןוא ןעֶפְלעֶה ןעֶלְליוִ עֶלְלַא .אָר טְׁשיִנ רעֶסְסאַוַו ּפאָק

 -- .ןהאָט
 םֶהיֵא טאָה רֶע ,טייֵהְרעֶליִטְׁש רעֶגיֵא טְנאַז ןֹוטָש חַמִי הֵַּמ ְּורָּב-

 !ןעֶנאָלְׁשְנייַא םהיִא לֵלאַז רעֶגּוד ַא ,.,ןעֶגאָלְׁשעֶג ןּוא טְּפאַחעֶגְנָא יאֵדַו ַא

 ןעֶלעֶׁשְרעֶה טיִמ ןעֶצְטעֶזּוצ ּוצ ׁשְטאָה ְךיִז רעֶגְליוִו םעֶד טְגְניִלעֶג ְךיֶלְדִנֲע
 ׁשיִא בֶלֶּב הָנֵאָר ! ריִמ ראַפ ץְראַה ןייַד םיֹוא רעֶר :ניִרְנעֶטעֶלְג םהיִא טעֶּב ןוא
 !ןעֶנאָז ּוטְסְנעֶמ ריִמ .קּוסַּפ ןופ הָיֲאַר ַא םֶהיֵא רֶע טְגְנעֶרְּב !הָנְתׁשִי

 איִו ,ָא ,גיִרָנעֶּפיִלְח עֶלעֶׁשְרעֶה טְרעוֶוְטְנֶע !טְׁשיִנ ראָג ,טְׁשיִנ ראָג--

 ןעֶּבְראַטְׁש טְציִא ריִמ ְךיִ טְליוִו

 רעֶרייֵא ןוא .,ׁשֶרֶדִמַה-תיּב ןיִא טיִרְמ עֶרעֶוׁש םעֶּפִע ןעֶמ טְרעֶהְרעֶר ְגּולצולְפ
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 םיִמ ,ערראקוק ַא טיִמ ןֹודֶאך-ִא אייֵז ראַפ ןיֹוׁש טהעטְׁש ,םּורַא ְּךיִז ןעֶקְוק אייז
  ְּךיִז ןיִּבעֶנ עֶקְסייֵציִלאָּפ עֶביִלְטֶע

 ףיֹוא טְנאָרְּפעֶג רֶע טאָה ? אָד רהיִא טּוהְט סאוָו ? רהיֵא טיִיַז רעוֶו --

 ,ןעֶּדאָצ םיִרְנ ןיִא איו ,עָמְמיִטְׁש רעֶדְנעֶסייֵר רעקִיד א יִמ ,ןֹׁשָל ןיז
 םהיִא ןעֶּבאָה עֶניִרְּביִא איִד ,טְקורעֶנְסיֹהַא ְּךיִז ןעֶּבאָה ְּךעֶלננּוי עֶבְנאַמ

 ריִמ ןעֶנהְט םאָו ,ריִמ ץעֶנייַז רעֶו ,טְסייֵה איי : טְקּוקעֶגְנָא ןרעֶטטיִצ טיִמ
 ..."ואָד

 והא טאה ןעטְליִפְפַאַפ -
 ןהאָצַא ןעֶבְנאַמ ייַּב טְּפאלק סֶע איו רונ טְראָה ןעֶמ ,לליִטְׁש זיִא םָע

 . ןהאָצ ַא ןֶפ
 -לאָּפ איִד ּוצ ןעֶּבעֶנעֶג עֶדְנאַמאַק ַא ןֹודֶא רעֶד טאָה !אייֵז טְמהעָנ -

 ןעֶערְטנֶע נּוא םיֹורַא רעֶטְסנעֶפ איִד ךרוד ןעֶנייֵז םיִרּוחַּב ראאָּפ ַא . עֶקְסייֵצ
 . עֶנעֶגְנאַפעֶג איִר איו ןעֶּבייֵרְּט טְזאָלעֶג ְךיִז ןעֶּבאָה בֹור סאָד ,ןעֶראוָועֶג

 רְנאַה ןייַז ,טגאָזעֶג ןעֶלעֶׁשרעֶה רעֶגְניוִו רעֶד טאָה ו הֶרָצִּב יִכֹנָא ְךְמַע --
 ,טְנעיִדעֶנְוצ ריִד ּבעיִל ּוצ זנּוא סע; טאָה ורָּב , גיִדְנעֶזאָלְסיֹורַא טְשיִג

 טְלאָו רֶע איוִו ,רעֶטנעֶהאָנ רֶבֵה ןייַז ּוצ טְקיִרְרעֶגוצ ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשרעֶה
 עִיַציִלאָּפ ןיִא ,ןעֶרייִׂשּוצ טְׁשיִנ םהיִא טיִמ ןהיִא ללאָז ןעֶמ טאַהעֶג אָרֹומ

 עֶד נוא , רעֶמְמיִצ רעֶדְנּועֶּב ַא ןיִא טְרהיִפעֶגְקעֶוַא ןעֶלעֶׁשֹרעֶה ןעֶמ טאָה רעֶּבָא
 , ןעֶמטאַווצ ץעֶמעֶללַא טיִמ עֶקְפְטנאַטְלעֶרַא ןיִא טְצעֶנעֶגיירֵא ןעֶמ טאָה רעֶנְניוו

 טְראוָוַא ןְזַח ןופ טאָה ןעֶמ ; טְכאקעֶג ׁשֶרְדֶמַה-תיֵּב רעֶד טאָה ןעֶנוְואַד םּוצ

 תַָזֲח וצ ,רעֶמעֶפ םעֶלעֶריִמ ,יַאְּבִג רעֶד טאָה טְסיִזמּוא . ןעֶראָה טְנאָקעֶג טְׁשיִנ
 וצ טְראָהעְֶפיֹוא טְׁשיִנ טאָה םֶנֹוע רעֶד ,רעֶרְנאָמְׁש ןייַז ףיֹוא טֶּפיַלְקעֶג ,ץשַה
 טשיִנ ןֵמָא ןייק ּוליִפַא רעֶנייֵק טאָה ןייֵללַא יֵאְּבִנ םעֶד רעֶפיֹוא גּוא ,ןעֶרעֶר
 תו טי

 םהיָא ןֹומְׁש חַמִי ,טייַּבְרַא םְדּורְּב זיִא סאָד !טקַא אֵזַא ! הֶלֶבְנ אֵזַא -
 ...ֹוםֵׁשַת לּולָח רעֶד םיִּפָע טְרהַא

 םוצ טאַהעֶנ תֹונֲעַט נוא ,דְנאָה איִד ןעֶכאַרְּבעֶג טאָה הֶביִׁשְי שאר רעֶד

 חָּפְרֶה ַא -- ! םיִיֹובְׁש ןֹויְדִּפ ? טְׁשיִנ ןעֶמ טוהט םאוָו 1 עֶמ טְנייוַוְק .םאונ  יַאְנג
 ראפ
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 ֶכיִׁשְי רעֶצְנאַג רעֶר ןופ הָליֵלָח ןנאק) ןָפֹוא םעֶר ףיֹוא ; דאָטְׁש רעֶצְנאַנ רעָר ראַפ
 ! ןרעֶו לָּת ַא

 , םיִּתַביִלֲעַּב עֶרעֶטְלֶע ראאָּפ ַא ןעֶּפּרעֶגְסיֹורַא ְךיִז ןעֶּבאָה , תֶמֶאְּב -
 ,גיהְנַמ רעֶזנּוא ,ריֵבְנ רעֶזְּוא ְךאָד רהיִא טייַז סיִּפִע --יְַּבִנ םוצ יִדְנעֶטעֶרטּוצ
 -:!טְׁשיִנ ראָנ נּוא ?ןהעֶׁשעֶג הֶלָבְנ אֵזַא רהיִא טְזאָל אי

 טְראָו טְגאָזעֶג ןֹוּיִצְל אָבּו יַרְׁשאי ניִהּור גּוא טְלאק ְךיִז טאָה יֵאְּבַנ רעֶד
 : ינניֵלֲעַי ְּךאָנ ויִּב טְרעֶוְטנָאעֶג טְׁשיִנ גּוא טְראוָו ייָּב -

 תיִלֵט ןייַז ףיֹונּוצ ְךיִז טְנייַל נוא ,אייֵז וצ רֶע טְכאַמ  ,ּטְׁשיִנ טייַרְׁש --

 ,ץֶרָאָב טֶּפְׁשִמּו ןיד ׁשֶי ..ףיֹוא טְׁשיִנ ןעֶטְראָד ְּךאָנ אייֵז טסֶע ןעֶמ - גיִהּור ץְנאַג
 ןיֹוׁש העָנ ְּךיִא .רעֶּפְסאוַו טְלאַק קְנּורְט ַא רעֶּביִא טאַלְנ טְׁשיִנ טְקיִשרעֶפ ןעֶמ
 טאָה רעוֶו , לליוִו רע; סאוָו ןעֶנאָז ריִמ טעוֶו ןייֵללַא ןֹודֶא רעֶד ; ןרעוֶו רהאוָועֶנ

 ...!ןעֶמהעֶנְמיֹורַא אייז לעוֶו ּךיִא יִצ ,רהיִא טְרעֶלְק סאָו .. טְרָמַמעֶג
 ַא זיִא רֶע זַא ,טְסּואװעֶג טאה ןעֶמ :םניִהּורעֶּב ְּךיִז טאָה םֶלֹוע רעֶד

 עֶּב יֵאְּבִנ ןעֶר ןעֶּבאָה ןעֶדּוי לעֶטְראָמְׁש ּבְלאַה ַא נּוא ,ןֹודֶא םעֶד ייַּב םיִקֵּת
 וא ,ןייֵַללַא םהיִא רּונ ןעֶמ טאָה ןעֶזאָלעֶגְנייַרַא , ןייַרַא עֶיְציִלאָּפ ןיִא טייֵלְ

 איד ןעֶטְראַוְרעֶד םפאַנ ןפיֹוא ןהעֶטְׁש ץֶּכיֵלְּבעֶג ויִא םָלֹוע רעֶצְנאַנ רעֶד
 .רעֶד נּוא ,ןְּּורְּב ןעֶטְלאָׁשעֶג ,טְגאָועֶג תֹוהֲעְׁשַה לייַװרעֶר טאָה ןעֶמ . הָעּוׁשְ
 הָטֶרֲת טאָה רֶע סאוָו ראַּפ ןעֶלעֶׁשרעֶה ןָא הֶמָקְנ ןייַז רונ זיִא םאָד זַא ,טְרעֶלְק
 ןיֵא גּוא רעֶנעֶקָאָרְׁשּוצ ַא ןעֶמּוקעֶגְנָא ךּורָּב זיִא דער ןעֶטיִט ןיִא .ְךּודָׁש ןפיֹוא
 עֶטְכיִׁשעֶג עֶצְנאַנ איִד טְראָהרעֶד ספאַנ ןיִא טְסרָע טאָה רע ; רעֶטְשאַררעֶּביִא
 . ןעֶלעֶׁשרעֶה ,רֶבָר לָּכ תיִׁשאֵר ,ןעוֶואָטאַר טְפיֹול גוא

 עֶשֹוּפ אּור !סַעַּכ טיִמ םהיִא ףיֹוא ןעֶלְלאַפעֶגְנָא זיִא דּוי רעֶטְלַא ןייֵא
 ןייַז גַהָּכ עַרֹוק ְּךיִד ללאָז ןעֶמ תְטרעֶו טְזיִּב אּוד 1 נְנּי רעֶּבאָרְנ אוד !לֵאָרְׂשִי
 ן תֶּבַׁשַּב תֹויְהַל לַחֶׁש םיִרּוּפִּכ םֹויְּ

 עֶטאַואָמאַּת גוא ןעֶנאַטְׁשֹרעֶפ טְׁשיִנ רעֶטְראָו איִד ןּופ טֵׁשְּפ ןעֶד טאָה ְךּורְּ
 ? גידְלּוש ְּךיִא ןיִּב סאוָו 1 רהיִא טְלליוִו םאוָו : טְנאָרְפעֶג

 רֹוטֲח אּוד , הָטרעְו ּוטְזיִּב , הָּכיֵקְּת לֵאָרׂשִי דִי ןועוֶועֶג טְלאָו סֶע זַא -
 | הֶריִסְב אֵזַא ראַּפ ןעֶּבייֵרְׁשרעֶּפ רֹומֲח תַרּובְק ְּךיִד ללאָז ןעֶמ , רעֶנייֵא !

 :ןעֶנאָז ּוצ סאו ןופ טְׁשיִנ םייַװ רֶע זַא , ןעֶראווְשעֶג ךּורָּב טאָה טְסיִזְמּוא
 עְלעֶׁשרעֶה ןעֶטְפניִנעֶו רֶע טעוֶו ,ןעֶטְסאָק לעיפיוִו עַדֹוי יִמ םהיִא נאָמ םִע , אָּברְַא
 וא ,ויִועֶגְּפיֹוא תֹויֲאַר טימ גוא ְּביֹולְנעֶג טְׁשיִנ םהיָא טאָה ןעֶמ , ןעָיירְפעֶּכ

 סאר
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 ןיִא,: טְנאֶזעֶג ןעֶמעֶללַא ייֵז סעַּכ ןּופ טאָה ְךורָּב ,טייֵּבְרַא ןייַז רונ זיִא סאָד

 ןראפ ןעֶקְפייֵציִלאַפ ןעֶטיִמ ןעֶגְניִד .ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ְךיִז טאָה נוא */ ןיירַא ןעֶטאַט
 ןעֶּבאָה עֶקְסייֵציִלאָּפ ראאָּפ ַא .ןעֶזאָלְנייַרַא עֶיְציִלאָּפ ןיִא םהיִא ללאז רֶע ,ריִהְּט
 קעֶוַא ייַוצ ןעֶנייז - ןעֶפְלאָהעֶג ינ רעֶּבָא טאָה סֶע ,םֶלֹוע ןעד ןעֶּבייַרְמ ןעֶמּונעֶג
 , טייַז עֶרעֶדְנַא ןייֵא ץפ ןעֶמוקעֶנּוצ עֶרעֶדְנַא ןהעְצ רֶלאַּב .ןעֶנייֵזי , טייז ןיִא
 םיֹורַא יַצְּבַנ רעֶד זיִא ְךיַלְדנֲע , ןעֶראָועֶג רעֶפְסאָרְג ץְלַא זיִא לעֶדאָר סאָד גּוא
 ְךיִא רעֶּבָא ןעֶמְמּוקעֶגְנָא רעוֶוְׁש ּוליִפֲא ריִמ זיִא סע :םֶלֹוע םעֶד טְגאָזעֶג גוא

 ...!טְלֶעֹפעֶג ןעֶצְנאַנ ןיִא , טְלעוּפעֶג ּבאָה
 ,ןעֶזאָלעֶגְסיֹורַא םיִרּוחָּב הָביִׁשְי עֶללַא יֵקאַט ןעֶמ טאָה םּורַא עֶלייַו ַא ןיִא

 עֶלעֶׁשרעֶה זַא . תֹויְׁשְק גּוא תֹולֵאַׁש רעֶדְנעֶזיֹוט טיִמ ןעֶללאַפעֶּב אייֵז זיִא ןעֶמ
 .טְקְרעֶמעֶּב ןייֵללַא הָביִׁשְי שאר רעֶד רּונ טאָה ,אייֵז ןעֶשיִוְצ אָטְׁשיִנ אָד זיִא

 -עָּב רהֹעָז טנאָרְפעֶג יַאְּבִנ םעֶד רֶע טאָה 1 עֶלעֶׁשרעֶה זיִא .ּואװ גּוא --

 | יי א
 , טרעֶוְטנָאעֶג יאְּבנ רעֶד טאָה ז יִכֹנָא עֶלעֶׁשרעֶה רַמֹוׁשֲה --
 !טייֵרְפעֶּב ןעֶמעֶללַא טאָה ןעֶמ ךאָד טְגאָז רהיִא 1 ׁשְטייֵטְפ -
 זיִא רֶע ,ןעֶפּורעֶגְּבָא יַאְּבִנ רעֶד ְךיִז טאָה , םהיֵא ראַפ ;טְׁשיִנ ׁשֹהְנֲאַד --

 ןעֶמ .. ןייַז ּוצ יריְּב ןֵתֹוני טאַהעֶג לֶכֵׂש דְלאַּב טאָה רֶע ,טְׁשיִנ לֶדִּבעֶג ןייק
 היִא יֵרְּכ , ןעֶמְעללַא טימ ןעֶטְנאַזוצ טְשיִנ טְריִטְפעֶרַא הָנְִּתַכְל ןהיִא טאָה
 ,ןעֶזָלְפיֹויַא םֶּניֵה ןעֶגנאַק

 1 טְׁשיִנ ריִמאָמ .נּוא --
 רעֶד ְּךיִז טאָה ,רעֶדְניִק רהיִא טְראָה ,,,! אָו זיִא ,אָי נאָז ְךיִא זַא -

 םיִצקְׁש ןייק תיִׁשאֵר טייַז -- םִיובְׁש עֶנעֶואָלעֶגְסיֹורַא איִד ּוצ טְדנעוֶועֶג יֵאְּבַ
 זיִּב ןהעֶז רהיִא טְללאָז :תיִנֵׁש , . . ? ןייֵמ ְךיִא סאוָו רהיִא טהעֶטְׁשרעֶפ , . , טְׁשיִנ
 ןנאק םִע רעֶֶו : תיִׂשיִלְׁש ! םייַהרעֶד ןּופ ןעֶמוקעֶּב ּוצ רעֶסְסאָּפ טייֵצ ׁשֶדֹוח ַא

 ְךיא ּבאָה דאָרְנ טְנייַה , ןעֶרהאָפקעֶוַא ןיֹוׁש ללאָז , ןעֶמּוקעֶּב טְטיִנ סאַּפ ןייֵמ
 יֵלְּב רּוטִּפ ו טְקנעֶרעֶג -- ּוצ טְׁשיִנ ךייַא ְךיִא גאָז - לאָמ ַא ְּךאָנ רעֶּבֶא ;שְלעוּפעֶג
 .יירְשְפֶא יִא םֹולְּכ

 טְׁשיִנ םֶכֹוע רעֶד טאָה ,רעֶטְראָָו עֶטְצעֶל איִד טיִמ טְנייֵמעֶג טאָה רֶע סאוָו
 ןזעֶוְועֶג טְלאָו סאוָו, : טְגאָרְּפעֶג רּונ טאָה ןרעֶדְנַא םעֶד רעֶנייֵא .טְרעֶלְקעֶגרעֶּביִא

 טְרָאעֶג טְׁשיִנ טְלאָו גוא ,עֶרעֶדְנַא ּוצ ְךיילְנ ןועֶועֶג טְלאָו ריִבְנ רעֶזנוא ןנעוֶו
 ,..!לֵלָּב ץראַפ

 טְציִז עֶלעֶׁשֹרעֶה זַא ,טסּואוְרעֶד עֶוְציִלאָּפ ןיִא לייונרעֶד ּךיִז טאָה ְךּוְּ
 ךאנ
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 טאָה רֶע איו יֹוזַא נּוא ןעֶטעֶּבעֶג טְׁשיִנ יַאְּבַנ רעֶד טאָה םהיִא ראַּפ זַא ,ְּךאָנ

 . םייֵהַא ןעֶקִׁשְּבָא אָמָתְסִמ ּםאַּמֶע ץֹטיִמ ןהיִא ןעֶמ טעוֶו ,טיִנ ססאַּפ ןייֵק
 ְךֹוא ןהיִא ללאָז ןעֶמ ,לליוִו ןעֶמ סאו ןעֶטאָּב גּוא ןעֶטעֶּב טְבּורְּפעֶנ טאָה רָע
 רעֶד ןיׂש טאָה לייַװרעֶד - ןעֶפְלאָהעֶג טְׁשיִנ רעֶּבֶא טאָה םִע ;ןעֶזאָל םיֹוַא
 ,ְךיִּבעֶג ׂשּופָּת רעֶד זַא ,טְנאַמרעֶר ְּךיִז טאָה ּךּורָּב נּוא ,ןעֶנאַלְׁשעֶג יירה רעֶנייַ
 זיִא ןעֶגיֹוּב ןופ לייֵּפ ַא איוִו , טאַהעֶג טְׁשיִנ ליֹומ ןייַז ןיִא טְנייַה יִאְדַו ַא ְּךאָנ טאָה

 קיִרוצ גיִדְנעֶפיֹול ,ןעֶסְסֶע לעֶּפאָט ַא רְלאַּב אָ טְּפאַחעֶג ,קעוֶוַא םייַהַא רָע
 ןעֶצְנאַראַטאָּפ ראָּפַא ,רעקוצ טיִמ ייֵהְט ,לעֶמעֶז טְפיֹוקעֶג םסאַנ ןיִא רֶעי טאָה
 טְנאַועגוצ טאָה רֶע סאוָו ,ׁשייֵלְפ-ןעֶּבלאק לעֶטייַז ַא ראַפ גוא ,  ןעֶדְליִג ַא ראַּפ
 םעֶנעֶגְנאַפעֶג םּוצ םהיא ןעֶמ טאָה ,ראַמעֶרְקַײֶפ םעֶד ןעֶגְנעֶרְּב ּוצ טְנייַה ְּךאָנ

 רֶע זַא ,טְללעֶטְׁשעֶג ןעֶגיֹוא איִר ןיִא ןְּרורְּב ּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶרהְט .ןעֶזאָלעֶגּוצ

 ןֶלעֶׁשרעֶה ןעֶמְסאַלְּב טְריֹוט ןעֶד ,לרעֶמיִצ ןיילק ןרעֶטְסניִפ גיִצּוטְׁש םעֶד ןיִא טאָה
 , ןהעָזרעֶר

 ןעֶסְסֶע לעֶּפאָט סאָד גוא ,ןּוהְטעֶג ייֵרְׁשעֶנ ַא רֶע טאָה 1 עֶלעֶׁשרעֶה --
 סע ,עֶלעֶשרעֶה טְשיִנ גראָז - ןעֶללאַפעֶנּפיֹורַא טְשיִנ דְנאַה ןופ ריִׁש םּהיִא זיִא !

 ו ןעֶנאַד ןופ ץעייֵרְּפעֶּב דְלאַּב ְךיִד זוט ְּךיִא ,ןעֶטְסאָק ןעֶּבעֶל ּבְלאַה ַא ריִט גאָמ
 . טְקְוקעֶגְנָא גיִרעֶיֹורְט גּוא ראאַטְׁש םהיִא טאָה עֶלעֶׁשרעֶה
 -עֶנייַוַא טיִמ טעֶמִּכ ְךורָּב טאָה ,לֶזַמ רֶמְסניִפ אֵזַא ןיֹוׁש ּבאָה ְךיִא --

 ֹוזַא ניִדְנאָטְׁש ךיִא רעֶװ ,םֶטּונ ןייַמ ראַּפ ,טְרעֶרעֶג רעֶטייוֵו עֶמְמיִטְׁש רעֶגיִר
 ..טְנעיִדעֶגּוצ ריִד ְךיִא ּבאָה סאָד זַא ,יַאְדַו ַא ְּךיֹוא טְסנייֵמ אּוד .,.1 טְקְנאַדעֶנְּבָא
 טיִנ ראָנ ְךיִא ללאָז ,ןרעוֶו טְליֹוּכּוצ גאָרְטְּכַא ןיא ןייֵּבעֶג ןייֵט ללאָז ,  ּוטְסראָה

 -עֶג טְציִא ןיִּב באר ְךיִא ּבֹוא ,ןעֶנאַד ןופ ןעֶתעֶנּוצְסיֹרַא רהֵעָמ ןעֶּבעֶלְרעֶר
 תֶמֶא רעֶד ,ּוטְסרעֶלְק םאֶו רונ-- !ןעֶהעֶׁשעֶג ןיִא אֵד סאָו ּוליִּפֲא טְסּואוו
 ןעֶמהעֶנְסיֹורַא רונ ְךיִד ְּךיִא ללאָז !ןעֶמיווְׁשְפיֹורַא רעְֶסאַו ץפיֹוא לֵאָמיֹוּב איִװ זומ

 -אָרְׁשּוצ גוא טְכאַמְׁשרעֶפ ךיִּבעֶג ּוטְזיִּב לייוַורעֶד . . , ןעֶהעֶז ןייַללַא ןיֹוׁש ּוטְסעוֶו

 !סיִּפֲע ססֶע םהעָנ ;ןֹוהְט ּוצ קּוקַא ריִד ףיֹוא דַחַּפ ַא זיִא םִע ,ןעק
 . טרהיִרעֶגוצ ּטְׁשיִנ ןעֶּפְפֶע םּוצ ְּךיִז טאָה עֶלעֶׁשרעֶה

 ּוצ ןעֶמְסֶע ריִד טְגאַמְרעֶד ְּךיִז טאָה ,עֶטְלַאֹונ ייד .עֶלעֶדְנייַרְּב טְׁשינ -
 -עֶנ ןעֶססֶע ריִד ּבאָה ,טְסנייַמ אוד איוִו ,אֵנֹוׂש ןייַד ,ְךורָּב ,ְךיִא רּונ ,ןעֶנְנעֶרּב

 דְלאַּב ,ּךיִז קיוקרעֶד ,םיִּפִע טסֶע ,עֶלעֶׁשרעֶה ,ּבעיֵל ּוצ ריִמ ּוהְט !טְכאַבְ
 ּבאָה רעֶקוצ גוא ייַהְמ ,רעֶפאַו עֶסייֵה קיִנייַצ א ןעֶנאָרְטְניירַא ריִד ןעֶמ טעֶמ

 .טְכאַרְּבעֶג אָד ריִד ְךיִא -
 עלעשרעה
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 יז ןעֶּבאָה ןעֶניֹוא עֶנייז ןיִא רּנ ,טְקּוקעֶגְנָא ןְּּורְּב רעֶדיוִו טאָּת עֶלעֶׁשרעֶה
 טְלאָועֶג םיִּפֲע טאָה רֶע ,טְנייֵש סֶע ; ץֶניִועֶּב ןעֶרעֶרהְּט םעֶלְפאַק עֶסיֹורְנ
 ּוא ,ןעֶניֹוצרעֶּפ טְפאַהְפְּפמאַרְק םהיִא ְּךיִז ןעֶּבאָה ןעֶּפְפיִל איִד רעַּבָא ,ןעֶנאז
 -דלעֶג ןייַז טאָה רָב ... ןעֶטְלאַהעֶּב דְנאָה עֶרייֵּב ןיִא םיִנָּפ סאָד טאָה רֶע
 ,רֶלעֶגְניַלְק ןֶּפיֹוהַא ןעֶלעֶׁשרעֶה ןעֶּבעֶג טְגעֶלעֶג ץעוֶוַא ,ןעֶמּונעגְסיֹורַא לעֶטייֵּב
 ַא ןהָא טְׁשיִנ ׁשְטאָה אייז ,ןנעֶו סאוָו ןעֶנאַַו זיִּב - רֶע טְכאַמ ! םהֵעָנ

 , ןעֶּבעֶל ךיִמ טְסהעֶז אּוד איוִו ! םיִּפָע ססֶע ,ְךיִד טעֶּב ךיִא - ו עֶקייַּפאק

 טְׁשיִנ טְנייַה רעֶסאַו טְלאַק ןעֶּפאָרְט ןייק ליֹוט ןיימ ןיִא ךאָנ ןייֵללַא ּבאָה ְךיִא
 רעֶהיִרְפ ְּךיִד חוט ְּךיִא ;םייַהַא טְׁשיִנ ןעֶגעוֶוְטסעֶדְנּופ תעָנ ךיִא גּוא , טאַהעֶג

 איד ןיירַא ּבייַר גוא ,ׁשְנעֶמ ַא עֶׁשְזייֵז ו ןעֶססֶע ְּךיִא לעוֶו ְךאָנרעֶד .,ןעיִרְפעֶב
 עֶללַא ַחֹּכ ןעֶמ טאָה טְסֶע ןעֶמ זַא ,לָּכ םֶדֹוק ויִא ןעֶססֶע , ּוטְסיאָה ! הָדּועְס
 טיִנ 1 אָרֹומ ּוטְּפאָה םאָו ,רעֶנייֵא דְניִק , ּבָא ססֶע .., ןעֶנאַרט ּוצ רעֶּביִרַא תֹורָצ

 ףיל ְּךיִא ,דְנּועֶג ריִמ ייֵז !טְצעֶנעֶגְניַרַא ךאָד ְךיִד ןעֶמ טאָה הָבֵגְנַא ראַפ
 ! םייֵהַא ןֹודֶא םּוצ

 ןֹרֶא םּוצ ןעֶאָלעֶג זיִא נּוא לירמיִצ ןופ סיֹורַא ךורָּב זיִא דייֵר איִד טיִמ

 . ןעֶרעֶר רעֶסְסעֶּב ןעֶואָל ְךיִז אָ רֶע טעוֶו ריִמאָט , םייַהַא
 ךאָנ ויִא עֶלעֶׁשרעֶה זַא ,יאְּבִנ םעֶר טְּבִיֹולְנעֶג טסְנרֶע טאָה הָביִׁשְי שאר רעֶד

 ריִטאָט ,ןזעֶועֶג גיִהּורְנּוא זיִא רֶע רּונ ,ןערָאוְועֶג טייֵרְפעֶּב ןעֶמעֶללַא ראַפ רעֶהיִרְפ

 ; ןעֶהעֶנּוצסיֹורַא אֶרֹומ טאָה גוא ןעֶטְלאַהעֶּב רעֶטְכאַמׁשרעֶפ ַא ץעֶנרע רֶע טְגיִל
 -יֵּתְּב עֶללַא ןיִא טְכּוזעֶג ןהיִא ,רעֶנְלִיִו םעֶד טימ ןעֶטְמאַוצ רֶע טאָה רעֶּביִראַד

 -ןייֵא רוג ןטאק רוחּב-הֶביִׁשְיַא ּואוו םוטעֶמּוא נּוא ,םעֶדייֵּב-לּוׁש ןפיֹוא ,םיִׁשָרְדַמ

 . ןעֶנּפעֶג טְשיִנ ץעֶנרֶע רעֶּבָא ןהיִא טאָה רֶע ,ןעֶטְלאַהעֶּב ּוצ ְךיִז ןעֶללאַפ
 סאָד טְגאָז ריִמ ,ןהְמעֶג גאָזַא רעֶגְניוו רעֶד טאָה ,יִּכָר ,רהיִא טְראָה -

 םעֶד טאָה רעֶו : ןעֶנאֶהְּפ רהיִא טעֶו יַא !ְךאָנ טְציִז עֶלעֶׁשֹרעֶה זַא ,ץְראַה
 ֹמעַט ! טְשיִנ אָשַק ןייֵק ְּךיֹוא םאָד זיִא 1 ןעֶניִל ַא ןעֶגאָז ּוצ היֹונעֶג יֵאְּבִ

 ּבאָה ְּךֶא נוא ... ןעֶנְרעֶלּוצְנָא ןעֶלעֶׁשרעֶה םעמ ַא טאָה רָע .., ֹומִע ֹוקּומֲנְו
 הָרֹוּפ רעֶזְנּוא ןופ יִקאַּמ טְטאַמְׁש עֶטְניִׁשעֶג עֶצְנאַנ איִד זַא ,ןעֶגאז ּוצ אָרֹומ
 ,.+! ןייַללַא ליִצַמּ

 גְנאַלְׁש ַא איִװ ןּוחְטעֶנ ּפאַח ַא יִּבָר רעֶד ְךיִז טאָה ? ּוטְסדעֶר סאו --
 ןםֹולָׁשְו סח . .. דֶּבְכִנ שיא אֵזַא , גְלְפּומ א דּוי ַא -- ןּוהְטעֶנ סיִּב ַא ןהיִא טְלאוָו

 | טְׁשיִנ ןְדורָּב ףיֹוא ּוליִּפֲא םע ּביֹולְג ךיא -- ֹופּונְּב הָקָול םיִרֵשְּכַּב דֵשֹוהַה

 טאָה !רֹוסְיַא טאָה הֶרְעְׁשַח ןייֵט זַא ,יִּכָר ןְמיִס ַא ןעֶּבאָה טעוֶו רהיִא --
 רער
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 = ןעֶלעֶרְניַרְּב ּוצ ןעֶמעֶגְנייַרַא ןעֶבּורְּפ ריִמאָל - ןעֶניַטְׁשעֶּב סְנייַו רעֶגְליוִו רעֶד
 ...!ןראָה םיִּפִע רהיִא טעוֶו -- רהיִא ייַּב זיִא רֶע יִצ ןּוהְט גאָרְפ ַא טׁש'רָמֹוְּ

 , ןעֶגיאַנעֶג טְראַּפ זיִא רֶע גוא ...טְּביֹולְנעֶג טְׁשיִג ְּךיִז טאָה הָביִׁשְי ׁשאֹר םעֶד
 ןופ ְּךאָנ טאָה גוא ,םיֹורַא טְׁשיִנ טְנייַה ססאַנ ןפיֹוא ְךאָנ זיִא עֶלעֶרְנייַרְּ

 ,טְסּואוועֶג טְׁשיִנ ראָנ

 טְׁשיִנ ,ןּוהְמעֶנ ייֵרְׁשעֶג ַא איִז טאָה ! הֶרָזְגַא ראַפ סאָד זיִא סאוָו ! דְלאַוְג -
 -- טְלהאָצרעֶד רהיֵא טאָה הֶביִׁשְי שאר רעֶד סאוָו ,ףֹוס ןעֶד גיִדְנעֶראָהְסיֹוא -

 טְנאָז סאוָו רעֶדּורְּב ןייֵמ ,יַאְּבִנ רעֶד טְגאָז סאוָו !טייַּבְרַא םָךורּב ןייַז זּומ סאָד
 ז ּוצרעָר

 שאר רעֶד טאָה !יֵאְּבַנ רעֶזְנּוא -- ְּךאָנְרעֶד אוה ְךּורָּב טטאַנ רעֶהיִרְפ --

 ! טייֵרְפעֶּב ןיֹוׁש ןעֶמעֶללַא טאָה רו ,טְרעוֶוְטנָאעֶג הָביִׁשְ
 -ּוצ ריִמ ייַּב רהיִא טאָה הָמָׁשְנ קיִטְׁש ַא .,רהיִא טְכייוַװ -1 רֶעֶז זיִא טְּביֹולעֶג --

 םּוצ -- ןעֶגיֹוצעֶגְּבָא רעֶיירּפ םעֶהְטֶא ןעֶד נוא טְרעֶרעֶנְפיֹוא עֶלעֶרנייַרְּב טאָה . ןעֶמּונעֶ
 לאָז ,ֶלעֶרְיִט ןייֵמ +ןעֶהעֶגְסיֹרַא טְשיִנ ּבוטש ןופ טְנייַה ְּךיִא ןנאק לְוַמ-םיִלְש
 ץע ןייֵא יִצ ,רֶעייַפ ַא איו ןָא טְכאַנ רעֶּבְלאַה ןופ טְגעֶרְּב , ןייַז דְנּועֶג ריִמ
 ניִטייוַו א .ְּךיִּבענ הָבּורָח ַא ראָנ ריִמ זיִא איִז ,גְנּולהיִקרעֶּפ ַא הֶליִלָח יִצ , עַרָת
 -רעֶד ְךיִז לאָז איִז ,טְלהעָפעֶג טְׁשיִנ רהֹעָמ רהיִא טאָה סֶע ,טְשיִנ ריִמ זיִא

 ןעֶר ,יִּבָר ,רהיִא טְסייַװ סאָו -! טְצעֶעֶגְנייַרַא ןעֶלעֶׁשרעֶה טאָה ןעֶמ יא ןעֶסְסיוו
 טְלאָָו ְּךיִא ,עֶי ? סאָד ְךיִא נאָז סאָָו ןעֶנעֶג - !זְנּוא ייַּב טאָה רֶע סאוָו ןַח

 -עֶנ טְלאָו ְךיִא זַא ,ןעֶמהעֶנְסיֹורַא ןהיִא ןייַרַא עֶיְציִלאֶּפ ןיִא .ןעֶפאָלעֶג ןייֵללַא
 יא רַש סאָו ,םועמ ןקנאזַא רמ - ןעהעגקעמא דיק קנאי ןיי יי
 ז דֶניִצַא רֶע זיִא עֶׁשֶזּואװ 1 זייֵל

 = אָמָּתְכִמ רעֶנעֶסעֶגעֶג יִנ ַא ,ץעֶנרֶע ןעֶטְלאַהעֶּב יֵאְַו ַא טְגיִל רע --
 ,טְרעֶוְטנָאעֶנ יִּבָר רעֶד טאָה ,ןָא רעֶנייֵזַא ףְלעוֶוְצ ןופ ןיֹוש ןהיֵא ןעֶכּוז ריֵמ

 ריִמאָט--טְכאַלעֶג עֶלעֶדְנייַרְּב טאָה 1 אָרֹומ רֶע טאָה סאוָו ,עֶלעֶרְראַנ -
 ראָנ רֶע ללאָז -- ּוצְרעֶהַא ןהיִא טְקִיִׁש , יִּבָר ,ךייַא ְּךיִא טעֶּב ,ןהיִא רהיִא טהעָז -

 רעֶרּורְּב רעֶד זַא ,טְכאַדעֶגְסיֹוא רונ ןעֶטְכעֶנ ְּךיִז טאָה ריִמ : ןעֶּבאָה אָרֹמ ןייֵק
 ,רעֶנייֵט רעֶדּורְּב רעֶד ,רֶע טאָה רעֶטאָּפְׁש ; םהיִא ףיֹוא סעַּכ ןיִא זיִא רעֶנייַמ
 -עֶג ּבאָה עֶנעֶדּוי עֶׁשיִרראַנ ְּךיִא רונ , םהיא ףיֹוא טְדעֶרעֶג בּוט -לָּכ אָּבַרְדַא
 ללאְז ,יִּבִר ,םהיִא טְגאָז , . .ןיֹוׁש ןהיִא טְגאָלְׁש גּוא רֶע טְפיֹול טָא זַא ,טְנייַמ

 לאָט עֶכיִלְטֶע ןיֹוׁש עֶנעֶריִמ ןייֵט ךוֵּבעֶג טאָה טייַהרעֶקְנאַרְק = ןעֶמְמּוק רָע
 טגארפעג



 -- ןז5 --

 הֵאּופְר רהיִא איֹזַא להאָו ! טְנייַה ןעֶסְפִע ןעֶמּוקעֶג רֶע זיִא אּוצ טְנעֶרְפעֶג
 ןיִא ןּופ ו = = ןעָהִמ יז דיק ןיִא טהעָטְׁש םִע איו , ןייַז טייֵרְגעֶגְנָא
 ןעֶנייֵא ןיימ יוִו ּבעיִל ריִמ זיִא רֶע ,טְשיִנ םהיִא עֶועֶלאַׁשְז ְךיִא !ןָא היֵרְּפ רעֶד
 2 עי יב

 טְנאַזעֶג רעֶנְליוִו םעֶד הָביִׁשְי שאר רעֶד טאָה ...!ןייֵטְׁשְרעֶפ .ּוצ טְׁשיִנ--

 .טֵׁשְּפ ןעֶר ןעֶגְרעֶל אָ ריִמ ןעֶלהאָז איִו--ןעֶלעֶרְנייַרְב ןופ גיִדְנֶעייֵגְסיורַא
 םאַו .הָׂשֲעַמ ןיִמַא ןעֶזעוֶועֶג םעֶּפֶנ ויִא אָד זַא ,ןעֶנאָז ְּךיִא להאָז .ּךֶשְפַנ הָמִמ
 -רעֶר סאו :אָיִׁשַק ַא ְךאָד זיִא ,ןייַז םעַּכ ןיִא םהיִא ףיֹוא ףְראַד יַאְּבִנ רעֶד
 אייַּב טאָה רֵע םאוַו ןַח םעֶד ןּופ תֹומיִמְּתִּב יֹוזַא עֶלעֶרְנייַרְּב םעֶּפִע .טלהע צ
 זַא + סאוָו זַא ,להאַמַא ְךאָנ !םאו זַא ,ןעֶגאַז ְךיִא לֹהאֵז ןעֶד איו ,רהיֵא

 סאָו אָט ! אָׁשֵקֲא רעֶדִיוִו ְּךאָד ויִא- ןעֶזעוֶועֶג ּטְׁשיִנ הֶׂשֲעַמ ןייק זיִא סֶע
 ,"םעַּכ ןיִא זיִא רעֶדּורְּב רהיִא טְנייֵמעֶג טאָה איִז;--:םיִרּוּבִד ראַּפ סאָד ןעֶנייַז
 טאָה רֶע זַא ,תֹועמְׁשַמ איד ְּךאַד זיִא ,אַה 1 "ןיֹוׁש םֶהיִא רֶע טְגאָלְׁש טא,

 ... !ןייַז אוצ םֵעַּכ ןיִא סאוָו ראַפ טאַהעֶג םיִנּפ ַא
 לעוֶו ְּךיִא םאוָו ּוטְסייוו ןּוא ,..ןויִע ְךיֶרָצ א רעֶסיֹורְנַא זיִא אָד , ּוטְסְרעֶה

 2 = רעֶמאָמ ןייַרא יְציִלאַּפ ןיִא אָט ייֵגַא ריִמאָל .ןעֶנאָז ריִר
 טְראָוַא ןעֶק רֶע וַא ,ןעֶסְפעֶגְרעֶפ טׁשיִנ ּולִפֲא טאָה הָביִׁשְי ׁשאר רעֶר

 סאוָו , דוי ַא ןעֶניִפעֶג טְׁשיִנ טְראָד ְּךיִז טעֶוֶו ְךייַׁש איוִו,-- רונ טְׁשיִנ ,ׁשיִססּור
 ןוא ,טְנעֶכעֶרעֶּב ֹרֲע טאָה ? "ליוו ְךיִא סאו םיִנֹורֲא איִד ןעֶׁשְטייֵטְרעֶּפ להאַז

 עִיְציִלאַּפ ןיִא םֵׁשַה ׁשּודָק ףיֹוא רֶע ויִא -- ראָריִראַק ןיִא עַבֹוּכ איִד גיִדְנֶעּוהְּטְסיֹוא
 "ּוצ ְךיִז הָנַּנִס םֹוקָמַא ןיִא טאַהעֶג אָרֹומ טאָה רעֶגְליוִו רעֶד ,ןעֶנְנאַגעֶגְנייַרַא

 - רָעיֹוהְּטַא ןיֵא ץעֶגְרֶע טְראַועֶגְּבַא רעֶסְסעֶּב רֶע טאָה ,ןעֶלְלעֶטְׁש
 *  ןעֶפאָרְטעֶג ץֹורָּב עקאט טאָה הָביִׁשְי שאר רעֶד = |

 ,טְנעֶרְּפעֶג ץְּדּורָּב רֶע טאָה ? ְּךיִז טְרעֶה סאו --
 טיִנ 20 יז ,הנאַו א ּוצ . רייֵר שְטאָה !ןעֶרעֶה יז לאָז סאוָו--

 / // .'טְרעֶמְשצעֶג אי םחיִ ןעבאָה ׁכ תַמנ
 ְאָד וִא ְׁגֶרְפעֶגְרעֶיִא הָניִׁשְי שאר רעֶד טאָה ּוןעֶזאָל םיֹוַא ןקפ

 ! עֶקאַט טְציִז רֶע זַא , תֹועָמְׁשַמ איִר

 --ןעֶנאָרְגעֶּב טּוג םהיִא טאָה ןעֶמ + טְנייֵמעֶג רהיִא טאָה ןעֶד סאוָו --
 ,טְצְפיִועְֶסיֹוא ךּורָּב טאָה !םיֹורַא -- עֶלאַמְׁש 8 .,ןייַרַא ריִהְט עָטייֵרְּב ַא

 רראַנ ןייֵא זַא, :טְנאָזעֶג הָביִׁשְי שאר רעֶר טאָה ,יִׁשְנָא יִרְמַאְד ּנייַה 8



 = אש טי =

 .."ױעֶמהעֶג םיֹורַא שיִנ עֶנּולְק ןהעָצ ןעֶנאַק ,רעֶסְסאַו ןיִא ןייִטְׁש ַא ןייַרַא טְפְראַו
 ָךּורְּב ְךיִז טאָה ? רֹראַנ רעֶד ןיִּב ְךיִא זַא , רֶׁשֵּכָא טְנייֵמ רהיִא ,יִּבָר --

 -רעֶד ןֹודֶא רעוטִק רעֶד סאוָו אֵּבִרְדַא טְראָה ,רעֶהַא טְמוק ,ןוהָמעֶג ּפאֵַח ַא
 ...!טְכאָקְראַפ עֶׁשאַק איד טאָה סֶע רעוֶו ,ןעֶססיו רהיִא טעֶװ ,טְלהאָצ

 נּוא הְָּרָה גּונעֶג ,םֵּׁשַה 8 גּונעֶג זיִא םִע ,ןעֶראָה ּךיִא לעוֶו םאוָו --
 ןייַרַא רעֶסְסעֶּב ְךיִמ טְרהיִּפ - טְצכעֶרְקעֶנְסיֹוא הָביִׁשי שאר רעֶד טאָה ...! ןויְזִּ
 יעָּב וצ ןהיִא היִמ ְּךיִז טיִנ ןעֶמ זא ,ןעֶהעֶז ׁשְטאָח רֶע ללאָז , םֹהיִא וצ

 . ןעֶיירפ
 ,טְרעוֶוְטנָאעֶנ ךּורָּב טאָה ,ןייַללַא לֹודְנַה ןֹודֶא ןעֶד אָד טְראוַורעֶד ְךיִא -

 -יִׁשְנַא רעֶד ְךייַא טעוֶו ,םיִנֵטק 'ה יֹדַיְּב ןֵתֹוני טייַז , ריִהְט רעֶנעֶי ּוצ ּוצ טהעֶנ
 , ןעֶזאָלּוצ  'לִיַח

 םּוצ ןהעָנּוצ ּוצ ןייֵללַא טאַהעֶנ אָרֹומ רעֶּבָא טאָה הָביִׁשְי שאֹר רעֶד
 ןיא קיִרּוצ דְלאַּב זיִא נּוא ןעֶרהיִפּוצ ןהיִא טְומעֶנ טאָה ךורָּב נּוא ,.לִיַח-יֵׁשְנַאפ

 -רעֶפ ּוצ טְׁשיִנ לֹודָנַה ןֹדֶא ןעֶד טאַהעֶג אְרֹומ טאָה רֶע .עֶפאָלעֶג עֶוְצילאָפ
 ,ןעֶגיִטאָּכְׂש

 רּונ הָביִׁשי ׁשאֹר ןעֶד טאָה ריִהְט רעֶד ייַּב טהעָטְׁש סאוָו רעֶנְלעֶז רעֶד

 ןיִא רעֶּבא ,טְרעיִפעֶנּוצ ריִהְט ןּופ ךאָל רעֶגעֶנאָלְשעֶּב םעֶטְּטאַרְג טיִמ רעֶד ּוצ
 .ןעֶזאָלעְֶנייַרַא טְשיִנ רעֶמְמיִצ

 טאָה רֶע זַא ,והָּמעֶנ ייֵרׁשעֶג ַא יִּבָר רעֶטּונ רעֶד טאָה !עֶלעֶׁשרעֶה -
 . ןהעֶוְרעֶד ריִמְלַּת ןעֶּבעיִל ןעֶגעֶגְנאַפעֶג ןייַז םעֶטְטאַרְג איד ְְרּוד

 עֶמיִטְׁש םניֵּבְר ןייו טאָה רֶע זַא ,טְרעוְטנָאעֶג עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ! יִּבָר -
 ןיִא ךיִז ןעֶּבאָה ןעֶרעֶרהְּט ,ןעֶפאָלעֶנוצ לרעֶטְסנעֶפ םוצ זיִא גוא , טְראָהרעֶד
 ְךאָה ַא עֶדייֵּב אייֵז ןעֶּבאָה גְננשאַררעֶּביִא ןּופ גוא ,ןעֶיועֶּב ןעֶגיֹוא םִנעֶרייַּב

 , ןעֶדעֶרְפיֹוא טְנאָקעֶג טְשיִנ
 , טְצפיִועְֶסיֹוא יִּבָר רעֶד טאָה ! ּךֵכְב ְךיִתיִאָָׁש יִל יֹוא -
 ןעֶניֹוא עֶנייֵז ןעֶּבאָה גְניְִצּולְּפ רונ , ןעֶגיְִׁשעֶג ּבייֵהְנֶא ןיִא טאָה עֶלעֶׁשֹרעֶה

 , ןהעָז אייֵז ןיִא טְנעֶלְפ יִּבְר רעֶד סאוָו ,לרעֶייפ םעֶנעֶי טיִמ ןּוהְמעֶנ ץיִלְּב ַא
 . אֵרָמִנ רעֶד ןיִא רעָׁש םוצ אישֹק עֶּבְראַה רעֶרעֶו ייַּב

 יז טי א= ,ןוהְמִעָנ גאָז א עֶלעֶׁשרעֶה טאָה ו!ּךֵּכּב יִנָתיִאְרְׁש יֵרְׁשַא -
 ריִמָלֵּת ןייַז ,טְכאַדעֶג טאָה הֶביִׁשְי שאר םעֶד  .טְכייֵלְנעגְסיֹוא רעֶּפְראַק ןעֶצְנאַנ
 , ןעֶראוָועֶג רעֶבאָה פאק אייֵוְצ טיִמ טּוניִמ רעֶד ןיִא זיִא

 , טְנאָרְפעֶג טְרעֶדְנּואוורעֶפ יִּבָו רעֶד טאָה 1 טיִמרעֶד ּוטְסנייַמ .םאָו --
 וטזיב



 ו ןעֶמעֶועֶג םֵּׁשַה ׁשּורָק ףיֹוא זיִא סאָו ,אָביֵקֵע יִּבַר ןעֶד ּוטְזיִּב
 טיִמ עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה ...!ףסֹוי ְךיִא ןיִּב ,אָביִקֲע יִּבַר טְׁשיִנ ְךיִא ןיִּב--

 באָה ְךיֶא סאָו תֵמֹוי תַריִכִמ םעֶנעֶ .יִַּר ,ההיִא טְקְנייֵרעֶג- טְרעֶוְְנֶעיִנ הָּטּומ
 ריִמ טיִמ לֶזַמ יי טְלעיִפְׁש יֵּבַר א טְסְלאָמאַד ןּופ !טְלעיִפְׁשעֶג םִויִס םּוצ

 יא ךיִא : ףֹ יו א הל רעגיי ןיימ ןהָ ןעֶגיוא עֶגעֶרעיִׁשְרעֶפ א
 ,ָּבַר ,ןהעָז טעוֶו רהיִא .,.לֹוּבָלּב-רֶקֶׁש א ראַפ ראַנ רֵׁשֹּפַא ,רעֶנעֶגְנאַפעֶגַא איו
 -עָּב םִמּונ טיִמ ןּוא ןעֶרעוֶו טייל רעֶסיֹורְנַא לאָמַא םֵמֹוי איו .ְּךאָנ לעוֶו ְךיִא
 : ,..!טֶציִא ריִמ טּוהְט ןעֶמ סאָו תֹועָר עֶלֶלַא ראַּפ ןעֶלהאָצ

 ןופ טְרעֶטְנּומְרעֶד יִּבַר רעֶד טאָה !יאֵדְָּב ריִד ׁשְניִו ךיא ,יאוְלַה--
 -םיֹוא רּונ טְסְפְראַד אּוד ,יֹוזַא עקאט .טְרעוֶוְטְנֶעיִנ הָטּומ ןעֶטְסעֶפ םעֶלעֶׁשְרעֶה
 עקאט ּוטְסעוֶו ,רֶלעֶג יִּבַר ןייַו םאָר ריִד טעוֶו ןעֶנאַד ןּופ ןעֶרעֶֶו טְזייֵלעֶג
 אּוצ ןהאָט םהעָנַא טְסעֶּפ ְּךיז אָפּונ אָר רעֶרָא , ןעֶנאָלאַו ןייק ןעֶרָפקעֶַ

 ןייק לא רָע ְךיֹוא דור טְנאָ ןּוא ָּבַר תֹועט ןייק טְשיִנ טאַה-

 טיִנ -- ןעֶּביֹוהעֶגְנָא ןעֶרעֶר ּוצ רעֶטייַו עֶלעֶׁשְרעֶה טאָה - ןעֶּבאָה טְׁשיִנ תּועָּט
 ְךיִא לעוֶו ןעֶרְיְדּוטִׁש יִּבַר !דְנאַלְסיֹוא ןיִא רּונ עמ ְךיִא לעוֶו ןעֶזאָלאַַו ןיִא
 סאָו ןייֵלְלַא אָרָמְנ רונ ּטְׁשיִ ןעֶגְרעֶל ּךיִא לעוֶו תער ןּוא הָמְכָח ,,.ןעֶרהאַפ
 ָךֶא ןיִּב .,וםיִרֲחַא תַעַדְּב ױלָּתַא ןייַז ּוצ יְִנעֶטְׁש רונ ןעֶׁשְנעֶמַא טְכאַמ
 יִּדיִא, ןייַט ףיֹוא ןעֶד ְךיִא ּבאָה 1 ןעֶועֶועֶג ׁשְנעֶמ ַא ןיילְלַא טְציִא זיִּב ןעֶד

 ריִמ ףיֹא טאָה רעֶגעֶו ןעֶּנעֶנעֶג ןעֶמְסֶע ריִמ טאָה רעֶגעֶי ּוטאַהעֶג הָעֵדֲא
 םעֶד ןיִא בָנֵנֲא איוִו ְּךיִמ רֶע טאָה ,טְלאוָועֶג רעֶנעֶי טאָה ,,,!טאַהעֶג הָעֵדַא
 -הָריִקֲח יִד סאָו ,עֶנייֵמ הָריִחְּב איִד זיִא ּואװ ! טְצעֶזעֶגְנייַרַא רֶדֵח ןעֶרעֶטְסְניִפ
 ַא ראַפ םאָו +!ןעֶּבאָה אוצ בחְמ איִז זיִא ׁשְנעֶמ רעֶרעֶי זַא ,ןעֶגאַו םיִרֵּפְס
 ןעק ןעֶּבעֶל ןייַמ איו רעֶּבעיֶל ריִמ זיִא סאָו טְבְְלעֶז זַא  ,ְךיִא ןיִּב ׁשְנעֶמ

 .יי1 ןהאָט טְׁשיִנ ןוא ןעֶמעֶנ טְשיִנ ,ןעֶציִׁשעֶּב טְׁשיִנ ְךיִא
  ןייַז אוצ םיִנעֶפעֶׁשאַּב עֶכיִלְקיִלְננוא אזַא גאָט ןעֶגיִטְנייַה ןּופ םיֹוא , ןייֵנ

 ןעֶׁשְנעֶמ ןעֶר ןעֶבאַמ תַעַד ןּוא הָמְכָח רונ--...! ןעֶרעוֶו ְּךיִא וּומ ׁשְנעֶמ ַא
 טְלעֶׁשראָּפ תָּבַר טְציִא ...!ןעֶכּוז ְךיִא זּומ תַעַד ןּוא הָמְכָח -- ׁשֶנעֶמ ַא ראַפ
 ! אָריִא אֹלָו יִל 'ה--ןיִרַה תֶא רימ ףיֹוא קיִדְצַמ טייַז ,ְךיֶמ

 אוצ  זיִא  הָביִׁשְי שאר רעֶד רעֶדייֵא ןעֶמּוניִמ עֶכיֵלְמֶע טְרֶעיֹודעֶג טאָה םָע
 יטְנייֵמיִנ ּבייֵהְנָא ןיִא טאָה רֶע !םיִרּוּבִד עֶטְפאָהְרעֶפְנּוא ןּופ עֶכְלעֶזַא ןּופ ןעֶמּוקעֶנ ְךיִ

 רער עלעשרעה
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 סאָו ּטְׁשיִנ ןייַללַא סייֵוו רֶע ןּוא ,ןעֶראָועֶג טְֶריִרעֶג ןעֶלעֶׁשְרעֶה זיִא ַחֹומ רעֶד
 ,טְסֶניִרֶע םֶע טְרעֶר רֶע זַא ,טְנאַקְרעֶר רֶע טאָה סייַוְכעֶלְסיִּב רוג 1 טְרעֶר יִע
 1 עֶנוׁשְמַא ןופ רעֶסעֶּב םַע רֶע טְרעֶה יאוְלַה : :ןעֶשְנּואוועֶג ְךיִז טאָה רֶע ןּוא

 ריֵל הֶאיבְמ הָלַָּבַה--טְצְפִועגסיֹוא רֶע טאָה !תֹועְמֹׁש ּּכָׁש םִַאְל יֹוא -
 טְנאַז בֹוט םֹוי ץְנאַגַא :טְרהיִרעֶג ַחֹומ רעֶד ְּךיִז טאָה ריִד זַא ׁשּודְחַא ,,,! םּומֲעֶׁש

 ריִמ טאָה ץְראַה סאָר ןּוא ,ןעֶמּונעֶגְניַרַא טְׁשיִנ דְנאַה ןיִא רּפַמַא ּוטְסאָה .ןעֶּמ
 אּוצ ּךיד ןעֶלעוֶו ,ןהאָטעֶגְנָא טְפאָה אּוד םאָו םיִדָנְּב עֶמיִׁשְטייֵט איד זַא ,טְגאָזעֶג
 איו הֹעָז ןּוא ,ןעֶנאַטְׁשעֶגְנָא ריִד ףיֹוא זיִא עַרָה רַצָיַא ...ןעֶרהיִפ טְׁשיִנ םֶטּוג

 ,ןייטְׁשייֵּב טְׁשיִנ ןיֹוׁש ּוטְסְנאָק ןֹויַסְנ םעֶנייֵלְק םעֶד טָא זַא ,טְזיִּב אּוד ךאַוְׁש
 זאָל ויָריִטְלַּת ְּךֵּב רֹווֲח .. ! לֵאָרְׂשִי יִקְלֲאְּב רָפֹוּכ ַא ןעֶרעוֶו הָליִלֲח וטְסְליוִו ןּוא

 םהיִא טְלאוועֶג ןוא .שיִהנעטעֶג רֶע טאָה !ֶרהיִּפְראַפ טְׁשיִנ ערֶה רֶצָי ןפ ך
 ןּוא םעט ןייק ןעֶּבאָה רייֵר עֶנייֵז זַא ,ןעֶזייוְפיֹוא תֹויֲאַר טיִמ ןּוא הָריִקֲח טיִמ

 טאָה ןּוא ,ןעֶגְנאַנעֶגּוצ רעֶגְלעֶו רעֶד ויִא עַגֶר איד ןיִא רעֶּבָא ּוטְׁשיִג חיֵר ןייק
 טעֶקאַלאַּבעֶגנָא ךיִז גּונעֶג--ןעֶּבירְטעֶגְקעֶווא .ְךאָל-ריִהְט ןופ ןעֶדוי ןעֶטְלַא ןעֶד
 ! ןאוָו לאַׁשאַּפ ,טְנאָזעֶג רֶע טאָה '!סעֶקייַּפאַק ףֶניִפ ראַּפ

 עֶרָה רֶצָי רעֶר עַקאַט ּוצ ,ןעֶועוֶועֶג ַחיִלַׁש ַא אָפּונ רעֶנְלעֶז רעֶר זיִא ּוצ
 םאָד זַא ,הּונ :ןעֶרעוֶוְׁש טְׁשיִנ הָביִׁשְי שאר רעֶר לליוִו ,ןייֵלְלַא ֹומְצַעְבּו ֹודֹובְכִּב
 ןעֶרעֶהְסיֹוא טְׁשיִנ הָחַכֹוה ןייז לֵלאָז עֶלעֶׁשְרעֶה , ןעֶועוֶועֶג ןֵּמַׂש הֶׂשַעַמַא זיִא
 טאָה גִדְנעֶהעֶגְסיֹוַא ...ׂשָמָׁשַּכ רּורָּב םהיִא זיִא , הָבּוׁשְּת ןהאֵּט טְׁשיִנ ןּוא

 :טְגאָעֶג דור רֶע
 טאָה סאוָו רעֶד זַא--רּונ ,טְׁשיִנ ְךיִא םייַו ןהאָּטעֶג טאָה סאָד רעוֶו--

 ַחַּכְזִמ ץָפיֹוא ןעֶרֶעייֵהְט א ׁשֶפָנ א ןעֶועֶועֶג ביִרְקַמ טאָה טְצעֶּזעֶגְנייַרַא םהיִא

 ..!ןעֶרעוְׁש ךיִא לעֶו--קְצִל אֵנמֲחַר הָפיֵלק רעֶר ןופ ,הָאָמּוט רעֶר ןּופ
 ,הָביִׁשְי שאר םעֶר טְגאָזעֶגְנָא טאָה ןוא ןעֶנַטְׁשְרעֶפ טְׁשיִנ םִע טאָה ְךוָּ

 עֶכיִלְטֶע ןעֶטְלאַה ְּךאָנ אָ םהיִא לאָז ןעֶמ טְלִעֹוּפעֶג תֹוחַּפַה לָכָל טאָה רֶע זַא
 ןעֶגייַז עֶרְייֵּב ,םסאַּפַא םהיִא ראַפ ןעֶמּוקאַּב ןעֶגְנאַק ןעֶמ טעוֶו רֶׁשְפֶא ,נעֶט
 טְסייֵרְּט ןהָא--רעֶרעֶרְנַא רעֶד , לעֶסיִּב א טְסייֵרְטעֶג רעֶנייֵא ,ןעֶגְנאַגעֶג םייֵהַא
 ,קיִרּוצ הָיוְלַא ןּופ טייֵג ןעֶמ איו ְךייַלְג גְנּונְּפאָה ןהָא

 -עַט-םויִס םעֶגעֶי ְךאָנ ןעֶקְנייַדעֶג עֶבֶלעוֶו ,םעֶקְרעֶמעֶרְק ְךאַלְרייֵמ .עֶכיֵלְַע
 םעֶנעֶרְנּוּבעֶג םעֶנייֵׁש ןעֶר טְּפעֶגְׁשעֶגְקעֶוַא ןעֶּבאָה םיִּניְִמ עֶרְליוִו איִד איו ,העָּמַא

 ן'ףסוי עלעשרעה
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 ץְנאַג ןעֶנְראָמ ףיֹוא ןעֶּבאָה-- ןעֶפיֹוקְרעֶפ ּוצ טְכעֶנְק ַא ראַּפ םִיְַצִמ ןיִא .,םֵחֹוי
 איו ןהעֶזעֶג -- ןעֶנעֶּפְּפָא ןעֶמאָרְק עֶרֶעייֵז ןעֶגְנאַנעֶג ןעֶנייֵז איִיָו תֵעְּב . ,היִרָּפ

 דענמיַֹא ןעֶטְנאַטְפעֶרַא עַמְריִמשעגְנעֶמאַזצ עֶכיְִטֶע עֶיְציִלאַפ ןופ טאָה ןעֶמ
 ,אייֵז ןּופ רעֶגייֵא גּוא ,ןעֶּביִרְטעֶגייִּבְראַפ ןעֶמאָרְק איִד ייֵּבְראַפ אייֵז ,טְרהיִפ

 וצ ןעוֶועֶג ְךלְנהֶע .יֹזַא זיִא ,ןּוהְטעֶגְנָא רעֶרייֵלְק עֶנאָש עיינ ןיִא רעֶגְּי 8

 אָנרער ןעֶּבאָה ,ןּומ קוק ַא ןעֶפאָלעֶגְכאַג עֶייַו סאָו עֶכְנאַמ זַא ןיפמֹי םעֶנעֶי
 .ייןייֵלְלַא רֶע יִקאַט זיִא סאָר וַא ,ןעֶראָוְׁשעֶג ןעֶגיֹוא איד ןיִא ןעֶרעֶרהְט טיִמ

 --טְלהאצְרעֶד אייז ןעֶּבאָה -- ןעֶועֶועֶג טְכיֵועֶג ןייַז זיִא טְריֹוט גּוא םסאַלְּב

 יִצ ;ויִא זיֹוה םעֶלעֶרְנייַרְּב ּואװ ,ּוצְניִהַא טְרהעֶקעֶג ץלֵא רֶע טאָה ףְּכאק ןעד

 טאָה יִצ ,ןעֶועֶמּטאַר ןעֶמּק ןקיִא טעֶו עֶלעֶרְירְּב וַא טְפּפאָהעֶג רֶע טאָה
 --ןעֶועֶועֶג ּבעיֵל זיֹוה םעֶד ןיִא םהיִא זיִא סאוָו ,רעֶד טיִמ טְנעֶגעֶזעֶג ְךיִז רָע
 ןיִא ןעֶנעֶרהְמ םעֶלְפאַק עֶסיֹורְג איִר ףיֹוא גיִדנעַקּק רונ--טְׁשיִנ אייז ןעֶפייֵ
 גּוא ,.. תֹונָמֲחַר ןייט ןּופ ןעֶהעֶנּוצ טְנאַקעֶג ץְראַה סאָד טאָה ,ןעֶניֹוא עֶנאָׁש עֶנייֵז

 "!ןעֶהעֶזוצ רֶנעֶגְע ןייַז טְנאָמעֶג טאָה טמאָנ ןייַא

 עדנע
 יי האט וועי רייצא טעקע יי א





 ,טאמראפ-ךוב םענהעש א ןיא ראדנעלאק-ךיילנרעפ א טפיוק -
 !טנַאװ ן'פױא עלעּבַאט טײצרהָאי עשירָאמ טלַא ןַא טָאטשנַא =

 רב ַא ,גָאט-סטרוּבעג ַא ןופ םוטַאד םענײמעגלַא םעד ןעניפעגוצסיוא ּועוו עטסכייל יד
 םוטַאד ןעשידיא םעד טימ וו מ ןיא גָאט טיײצכָאה ַא רעדָא ,גָאט הוצמ

 זיוה עשיריא עדעי ןיא ךילצינ =

 ראדנעלאקיריילנרע
 (1784-9000--םישת ויב ה"מקת ןוֿפ) רהָאי 216 ראפ)

 .| רראקער ןעילימַאפ
 ןעטײצרַאי ןוא תונותח ,ןעמרובעג ריפ

 רהָאי ןיא גָאט ןערעי ןופ ןעמַאד עשיריא ירד טלאהטנע ךוב רעויר
 -עגלא יר טימ ךיילנרעפ ןיא (שזדייפ רעדנוזעב ַא טָאה גָאט רעדעי)
 : ' .ןעטַאד ענייט

 | ןעשילגנע םעד ןעניפעגוצסיוא טכייל רהעז זיא ךוב ןעזיד ךּווד
 / תוצמ רב רעדָא ירעסריאוװינַא ,גָאטסטרובעג ,טיײצרהָאי ַא ןופ גָאט
 ֹצ .ןעגנונעכערסיוא עכלעוו רנעגריא ןהא

 . -רעפ וצ ואװ סדרָאקער ןעילימאפ ןופ עגַאלייּב ַא ךיוא טָאה םע
 ,ןעטרוּבעג ןופ ןעטַאד יד טימ עילימַאפ רער ןופ ןעמענ יר ןענעכייצ
 .ןעטייצרהָאי ןוא תונותח

 טו

 ו
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 תיעע י ט עי

 עצראווש ןיא ןעדנובעג ןוא רעיּפאפ דנאּב ףיוא טקורדעג
 -  ףעללאד ירד זײרּפ ,הטאלק קליס

 העגעלרעפ יד ייב ןוא רעלרנעהכוב ייּב ןעמוקעּב וצ

 תפטזסוװ 12ט8152102 (ססאממקגמע, !צסש 1014.
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